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CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

Nr 6

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 6/2020

A. WYNALAZKI
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (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
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

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

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 235 101 do nr 235 200)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235142
(41) 2014 03 03
(51) A61B 5/0444 (2006.01)
A61B 5/024 (2006.01)
(21) 400597 (22)
2012 08 31
(72) WIZIŃSKA PATRYCJA, Wałbrzych (PL); BOCHENEK DOROTA,
Ruszów (PL); JORDAN ARTUR, Chojnów (PL)
(73) NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób monitorowania dobrostanu płodu i matki oraz układ
do monitorowania dobrostanu płodu i matki

(B1) (11) 235136
(41) 2019 01 02
(51) A61B 6/03 (2006.01)
G06T 15/10 (2011.01)
(21) 422015 (22)
2017 06 24
(72) WALERZAK KONRAD SEBASTIAN, Warszawa (PL); WALERZAK
SEBASTIAN DANIEL, Warszawa (PL); WALERZAK MONIKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); SYBILSKI KAMIL MATEUSZ,
Piastów (PL); MAŁACHOWSKI JERZY, Legionowo (PL); DAMAZIAK
KRZYSZTOF BOGUSŁAW, Warszawa (PL)
(73) WALERZAK KONRAD NZOZ CENTRUM LECZENIA WAD
ZGRYZU, Warszawa (PL)
(54) Sposób rejestracji ruchu i geometrii stawu skroniowo-żuchwowego
(B1) (11) 235158
(41) 2019 04 23
(51) A61G 5/12 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
(21) 423169 (22)
2017 10 16

Nr 6/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); LIPOWICZ PAWEŁ,
Białystok (PL); BOROWSKI BARTOSZ ANDRZEJ, Zabłudów-Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Pionizator dynamiczny
(B1) (11) 235144
(41) 2015 12 07
(51) A61K 9/22 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
(21) 408420 (22)
2014 06 03
(72) MUSIAŁ WITOLD, Wrocław (PL); DRYŚ ANDRZEJ, Wrocław (PL);
GOLONKA IWONA, Wrocław (PL); WÓJCIK-PASTUSZKA DOROTA,
Siechnice (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną śluzową żołądka oraz
kompozycja farmaceutyczna
(B1) (11) 235196
(41) 2018 07 16
(51) A61K 31/10 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
(21) 420130 (22)
2017 01 09
(72) PALUCH MARIAN, Imielin (PL); KNAPIK-KOWALCZUK JUSTYNA,
Chorzów (PL); RAMS-BARON MARZENA, Łaziska Górne (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Amorficzna substancja farmaceutyczna na bazie probukolu,
fizycznie stabilna w warunkach kompresji oraz po kompresji, oraz
sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 235153
(41) 2018 12 03
(51) A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/405 (2006.01)
A61K 31/4172 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 421780 (22)
2017 06 02
(72) GRIEB PAWEŁ, Warszawa (PL); KRYCZKA TOMASZ
ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) GBJ PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Farmaceutyczna kompozycja żywieniowa dla pacjentów z odleżynami
(B1) (11) 235190
(41) 2018 10 22
(51) A61K 31/716 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
(21) 421338 (22)
2017 04 19
(72) HARASYM JOANNA, Radwanice (PL); NAZARKIEWICZ-ZAJĄC
DOROTA, Częstochowa (PL); ZAJĄC TOMASZ, Częstochowa (PL);
BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); NAWROT BARBARA,
Dąbrówka Wielka (PL); CIEŚLAK MARCIN, Łódź (PL); KAŹMIERCZAKBARAŃSKA JULIA, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL); BETA BIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Beta-glukan i jego zastosowanie medyczne
(B1) (11) 235185
(41) 2010 01 04
(51) A61K 31/722 (2006.01)
A61L 33/08 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 385573 (22)
2008 07 02
(72) KAMIŃSKI KAMIL, Zawoja (PL); ZAZAKOWNY KAROLINA,
Kraków (PL); SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL);
NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL)

5

(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Polimer chitozanowy do zastosowania do usuwania heparyny
(B1) (11) 235200
(41) 2018 11 05
(51) A61K 36/062 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
(21) 421438 (22)
2017 04 27
(72) ŁASKA GRAŻYNA, Białystok (PL); KIERCUL SYLWIA, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Zastosowanie ekstraktu z plech żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale w leczeniu chorób pasożytniczych wywołanych przez pierwotniaki chorobotwórcze Leishmania
donovani
(B1) (11) 235133
(41) 2019 03 25
(51) A63B 69/18 (2006.01)
A63C 5/06 (2006.01)
(21) 422872 (22)
2017 09 15
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, WARSZAWA (PL)
(54) Sposób i układ do wspomagania instruktora narciarskiego podczas nauczania uczniów jazdy na nartach
(B1) (11) 235162
(41) 2020 01 27
(51) B01D 35/05 (2006.01)
B01D 43/00 (2006.01)
B01D 17/00 (2006.01)
B01D 35/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 426440 (22)
2018 07 25
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Dekanter pływający
(B1) (11) 235150
(41) 2018 04 09
(51) B02C 23/08 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B02C 19/16 (2006.01)
(21) 418999 (22)
2016 10 05
(72) OŁDAKOWSKI CEZARY, Dzikie-Kolonia (PL)
(73) ROLPOL OŁDAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szepietowo (PL)
(54) Technologia mielenia skał dolomitowych
(B1) (11) 235124
(41) 2020 02 10
(51) B05D 1/00 (2006.01)
B05D 1/06 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 426531 (22)
2018 08 02
(72) ROZYNEK ZBIGNIEW, Poznań (PL); MAGDZIARZ AGNIESZKA,
Poznań (PL)
(73) MAGDZIARZ AGNIESZKA CADENAS, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania ścieżki koralikowej na powierzchni substratu,
system do wytwarzania takiej ścieżki i jej zastosowania oraz zestaw
(B1) (11) 235117
(41) 2020 01 27
(51) B24B 39/04 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
(21) 426411 (22)
2018 07 23
(72) MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL); KUCZAJ MARIUSZ,
Gliwice (PL); FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL); MIKUŁA
STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do kompleksowej obróbki nagniataniem zaworów
silników spalinowych
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(B1) (11) 235140
(41) 2019 01 14
(51) B29D 7/01 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
H01L 41/45 (2013.01)
(21) 422119 (22)
2017 07 04
(72) KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW, Toruń (PL); KACZMAREK HALINA,
Toruń (PL); KLIMIEC EWA, Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL);
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU,
Toruń (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach
piezoelektrycznych
(B1) (11) 235176
(41) 2019 12 16
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B29C 70/04 (2006.01)
B32B 3/04 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 3/16 (2006.01)
B29C 53/04 (2006.01)
B29C 55/06 (2006.01)
(21) 430380 (22)
2019 06 25
(72) SZALAS TOMASZ, Chełm (PL); SACZUK ROBERT, Lublin (PL)
(73) GLOPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Folia strech, urządzenie i sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 235182
(41) 2020 02 10
(51) B60P 3/24 (2006.01)
B60K 15/077 (2006.01)
B65D 90/52 (2006.01)
(21) 426487 (22)
2018 07 30
(72) LINKA DOMINIK, Kościan (PL)
(73) ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan (PL)
(54) Zespół mocujący falochron w zbiorniku, zwłaszcza w zbiorniku
cieczy
(B1) (11) 235167
(41) 2020 02 10
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 426542 (22)
2018 08 03
(72) WYDMUCH JACEK, Poznań (PL); CIEŚLA MARIUSZ, Poznań (PL);
REDMERSKI JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) UTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gruszczyn (PL)
(54) Tablica informacyjna zwłaszcza rejestracyjna
(B1) (11) 235178
(41) 2020 02 10
(51) B60R 13/10 (2006.01)
B21D 22/04 (2006.01)
(21) 426544 (22)
2018 08 03
(72) WYDMUCH JACEK, Poznań (PL); CIEŚLA MARIUSZ, Poznań (PL);
REDMERSKI JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) UTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gruszczyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania tablic informacyjnych, zwłaszcza tablic
rejestracyjnych do pojazdów
(B1) (11) 235102
(41) 2019 11 04
(51) B62D 33/023 (2006.01)
(21) 425317 (22)
2018 04 23
(72) ZAJĄC GRZEGORZ, Kniatowy (PL)
(73) ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów (PL)
(54) Skrzynia ładunkowa pojazdu silnikowego lub przyczepy
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(B1) (11) 235175
(41) 2019 11 18
(51) B62D 53/06 (2006.01)
(21) 425505 (22)
2018 05 11
(72) TOMASIK PIOTR, Niegowonice (PL); JANUSZKA MARCIN,
Gliwice (PL); KOCYBIK SEBASTIAN, Tarnowskie Góry (PL); KORBEL
KAZIMIERZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Płyta podsiodłowa
(B1) (11) 235104
(41) 2019 11 18
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B62D 13/04 (2006.01)
(21) 425531 (22)
2018 05 14
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Przyczepa
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 235180
(41) 2019 09 23
B63B 19/00 (2006.01)
424991 (22)
2018 03 22
ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL)
ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL)
Okno podwodne

(B1) (11) 235177
(41) 2020 01 27
(51) B63B 19/00 (2006.01)
(21) 426419 (22)
2018 07 23
(72) SIEMASZKO MAREK, Gościcino (PL); SZAREJKO BOGUSŁAW,
Sopot (PL); ZIÓŁKOWSKI EUGENIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) PROTEH GLASSDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Otwierana osłona burtowego okna podwodnego
(B1) (11) 235183
(41) 2020 02 10
(51) B66B 11/02 (2006.01)
B66B 11/00 (2006.01)
(21) 426595 (22)
2018 08 09
(72) WAWER MAREK, Sobienki (PL); OPAŁKA TOMASZ,
Piaseczno (PL)
(73) CHMIELEWSKI-DŹWIGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Baniocha (PL)
(54) Rama kabiny dźwigu szybowego
(B1) (11) 235128
(41) 2019 11 18
(51) B66C 1/04 (2006.01)
(21) 429413 (22)
2019 03 27
(72) GOGOLEWSKI DAMIAN, Kielce (PL); ZMARZŁY PAWEŁ,
Brzeziny (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Magnetyczny uchwyt metrologiczny do mocowania elementów
cylindrycznych
(B1) (11) 235135
(41) 2016 09 12
(51) C01G 7/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 411432 (22)
2015 03 01
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce (PL);
SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA,
Kielce (PL)
(73) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL)
(54) Rozpuszczalne w wodzie kompleksy złota (III), sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie kompleksów złota (III) i ich zastosowanie
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(B1) (11) 235143
(41) 2014 09 29
(51) C04B 35/10 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
(21) 403247 (22)
2013 03 21
(72) DZIUBAK CECYLIA, Pruszków (PL); WIŚNIEWSKI ADAM
BOGUSŁAW, Zielonka (PL); ŁOSIEWICZ ANDRZEJ,
Warszawa (PL); TRACZYK STANISŁAW, Warszawa (PL); JAKUBIUK
TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Ceramiczne tworzywo korundowe odporne balistycznie oraz
sposób wytwarzania kształtek z tego tworzywa
(B1) (11) 235199
(41) 2019 01 02
(51) C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/106 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
(62) 403247
(21) 426926 (22)
2013 03 21
(72) DZIUBAK CECYLIA, Pruszków (PL); WIŚNIEWSKI ADAM
BOGUSŁAW, Zielonka (PL); ŁOSIEWICZ ANDRZEJ,
Warszawa (PL); TRACZYK STANISŁAW, Warszawa (PL); JAKUBIUK
TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek z ceramicznego tworzywa korundowego do budowy osłon balistycznych
(B1) (11) 235164
(41) 2019 12 02
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 425728 (22)
2018 05 25
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ, Szczecinek (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Herbicydowe sole podwójne z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym i anionami 4-chloro-2-metoksyoctanowym i 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin
(B1) (11) 235166
(41) 2020 01 02
(51) C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/94 (2006.01)
C07D 233/95 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 33/02 (2006.01)
(21) 426153 (22)
2018 06 29
(72) WĘGLIŃSKA LIDIA, Piotrków Kolonia (PL); WUJEC MONIKA,
Lublin (PL); PANETH AGATA, Łęczna (PL); DZITKO KATARZYNA,
Dobieszków (PL); BEKIER ADRIAN, Warszawa (PL); DZIADEK
BOŻENA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) 4-(3-fluorofenylo)-1-(4-metyloimidazol-5-ilo)karbonylotiosemikarbazydu, sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne
(B1) (11) 235168
(41) 2019 06 03
(51) C07D 241/38 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
(21) 427399 (22)
2018 10 15
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(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWANEJKO JAKUB,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne podstawione iminy bicykliczne oparte na trans-1,2-diaminocykloheksanie oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 235147
(41) 2017 09 25
(51) C07D 253/07 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 416531 (22)
2016 03 17
(72) BRANOWSKA DANUTA, Gręzów (PL); OLENDER EWA, Siedlce (PL);
FILIP AGNIESZKA, Ujrzanów (PL); KOSIOREK ANNA, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Sulfonamidowe pochodne 5,6-difenylo-1,2,4-triazyny
(B1) (11) 235186
(41) 2013 04 29
(51) C07D 317/44 (2006.01)
C07D 317/70 (2006.01)
C07D 209/88 (2006.01)
C07D 333/50 (2006.01)
C07D 491/056 (2006.01)
(21) 396700 (22)
2011 10 19
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); BODZIOCH AGNIESZKA,
Lasochów (PL); SKALIK JOANNA, Kłomnice (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania policyklicznych, skondensowanych węglowodorów aromatycznych i heteroaromatycznych
(B1) (11) 235157
(41) 2019 03 25
(51) C08F 210/02 (2006.01)
(21) 422857 (22)
2017 09 15
(72) BIAŁEK MARZENA, Opole (PL); FRYGA JULIA, Dobra (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu z alkoholami nienasyconymi
(B1) (11) 235126
(41) 2019 02 25
(51) C08F 212/14 (2006.01)
C08F 212/36 (2006.01)
C08F 2/20 (2006.01)
C08F 2/46 (2006.01)
(21) 426728 (22)
2018 08 22
(72) CYGANOWSKI PIOTR, Wrocław (PL); JERMAKOWICZBARTKOWIAK DOROTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania usieciowanych nośników polimerowych
z reaktywnymi grupami chlorometylenowymi
(B1) (11) 235195
(41) 2018 01 15
(51) C08J 3/075 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
F26B 5/06 (2006.01)
(21) 417873 (22)
2016 07 07
(72) PIĄTKOWSKI MAREK, Kraków (PL); RADWAN-PRAGŁOWSKA
JULIA, Kraków (PL); JANUS ŁUKASZ, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania aerożelu chitozanowego
(B1) (11) 235155
(41) 2019 01 02
(51) C08J 9/00 (2006.01)
C08G 18/32 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08G 18/76 (2006.01)
(21) 422028 (22)
2017 06 26
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(72) CZŁONKA SYLWIA, Bełchatów (PL); STRĄKOWSKA ANNA,
Łódź (PL); MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF,
Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja pianki poliuretanowej o polepszonych właściwościach mechanicznych
(B1) (11) 235137
(41) 2016 08 16
(51) C09D 1/00 (2006.01)
C09D 183/05 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 411131 (22)
2015 02 01
(72) KOZERA ALEKSANDER, Grodków (PL); KONOPNICKI MICHAŁ,
Chorzów (PL)
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH, Katowice (PL);
NANOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób czyszczenia i/lub konserwacji witraży oraz kompozycja
powłokowa do konserwacji witraży
(B1) (11) 235159
(41) 2019 07 01
(51) C09K 8/52 (2006.01)
C09K 8/86 (2006.01)
C09K 8/88 (2006.01)
C09K 8/03 (2006.01)
(21) 424103 (22)
2017 12 28
(72) KREMIENIEWSKI MARCIN, Krosno (PL); RZEPKA MARCIN,
Krosno (PL); KĄTNY EWA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Hybrydowa ciecz przemywająca do otworów wiertniczych
(B1) (11) 235163
(41) 2019 10 07
(51) C12N 9/22 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
(21) 425134 (22)
2018 04 05
(72) GASPARIS SEBASTIAN, Warszawa (PL); ORCZYK WACŁAW,
Cholewy (PL); JOŃCZYK MACIEJ, Warszawa (PL); SOWIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); NADOLSKA-ORCZYK ANNA, Cholewy (PL)
(73) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL); UNIWERSYTET
WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sekwencja nukleotydowa syntetycznego genu Cas9, kaseta
kierująca sgRNA do edytowania genomu roślinnego i wydajny system do ukierunkowanej mutagenezy wybranego regionu genomu
roślinnego
(B1) (11) 235114
(41) 2020 01 02
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 425958 (22)
2018 06 18
(72) OKOŃ SYLWIA, Dąbrowica (PL); OCIEPA TOMASZ, Lublin (PL);
NUCIA ALEKSANDRA, Chełm (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do identyfikacji oraz sposób identyfikacji allelu dominującego genu Pm9 warunkującego
odporność owsa (Avena sativa L.) na mączniaka prawdziwego
(B1) (11) 235115
(41) 2020 01 02
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 425962 (22)
2018 06 18
(72) OKOŃ SYLWIA, Dąbrowica (PL); OCIEPA TOMASZ, Lublin (PL);
NUCIA ALEKSANDRA, Chełm (PL); LEŚNIOWSKA-NOWAK JUSTYNA,
Świdnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania
układu alleli genu Pm9 warunkującego odporność owsa (Avena sa-
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tiva L.) na mączniaka prawdziwego oraz sposób wykrywania układu
alleli genu Pm9
(B1) (11) 235191
(41) 2019 03 11
(51) C21C 7/068 (2006.01)
(21) 422666 (22)
2017 08 28
(72) ZDONEK BOGDAN, Gliwice (PL); RZETELSKI ANDRZEJ,
Zabrze (PL); SZYPUŁA IRENEUSZ, Mysłowice (PL); BLACHA
LESZEK, Katowice (PL); ŁABAJ JERZY, Mysłowice (PL); PIEPRZYCA
JACEK, Chorzów (PL); MERDER TOMASZ, Kłomnice (PL); MOYCHO
JAROSŁAW, Mysłowice (PL); BIELAŃSKI LECH, Mysłowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALURGII
ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice (PL); ŚLĄSKIE
TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA,
Mysłowice (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób odwęglania stali
(B1) (11) 235151
(41) 2018 01 15
(51) C22C 18/00 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 421638 (22)
2017 05 19
(72) WESOŁOWSKI JAN, Bytom (PL); MALARA SZYMON,
Gliwice (PL); NOWAK JERZY, Bukowno (PL); FULBISZEWSKI JANUSZ,
Laski (PL); FATYGA MIROSŁAW, Olkusz (PL); BARCZYK PIOTR,
Olkusz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE
BOLESŁAW SPÓŁKA AKCYJNA, Bukowno (PL)
(54) Stop cynku i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 235156
(41) 2019 12 16
(51) D01H 4/08 (2006.01)
D01H 4/34 (2006.01)
(21) 425893 (22)
2018 06 12
(72) IDZIK MAREK, Łódź (PL); IDZIK MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Elektroniczny układ zasilania pokładem włókien rotora przędzarki pneumomechanicznej
(B1) (11) 235132
(41) 2014 01 20
(51) D06M 11/46 (2006.01)
A47G 5/00 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
(21) 400017 (22)
2012 07 17
(72) CIEŚLAK MAŁGORZATA, Łódź (PL); SCHMIDT HUBERT, Łódź (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA,
Łódź (PL)
(54) Materiał włókienniczy do sorpcji i rozkładu nikotyny z ETS
(B1) (11) 235192
(41) 2019 07 01
(51) D21H 19/12 (2006.01)
D21H 19/10 (2006.01)
B41M 5/50 (2006.01)
(21) 423921 (22)
2017 12 17
(72) SZWAJCA ANNA, Poznań (PL); CYTLAK TOMASZ, Poznań (PL);
PALMOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL); SYCH KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) PRESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa (PL)
(54) Podłoże drukowe dla nadruku offsetowego
(B1) (11) 235179
(41) 2019 03 11
(51) E01B 26/00 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)
(21) 422700 (22)
2017 08 30
(72) SZABRACKI PAWEŁ, Olsztyn (PL); DYGACZ PIOTR, Olsztyn (PL);
NOWOSAD MAREK BOGDAN, Olsztyn (PL)
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(73) KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Umocowanie balisy
(B1) (11) 235193
(41) 2016 10 10
(51) E03F 7/10 (2006.01)
A01C 23/00 (2006.01)
(21) 411836 (22)
2015 03 31
(72) DURCZAK KAROL, Poznań (PL); OSUCH EWA,
Poznań (PL); PODSIADŁOWSKI STANISŁAW, Poznań (PL);
PRAWNICZAK STANISŁAW, Gniezno (PL); PRZYBYŁ JACEK JAN,
Kórnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) System do biologicznej inaktywacji pulweryzacyjnej ścieków
bytowych w przyczepach asenizacyjnych
(B1) (11) 235134
(41) 2018 04 09
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
(21) 418870 (22)
2016 09 27
(72) PRYTKO RYSZARD, Kraków (PL)
(73) R-FOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łuczyce (PL)
(54) Zespół mocujący płyty warstwowe, zwłaszcza płyty termoizolacyjne
(B1) (11) 235189
(41) 2017 11 20
(51) E04F 19/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 417172 (22)
2016 05 12
(72) TYRAŁA TOMISŁAW, Święciechowa (PL)
(73) TYRAŁA TOMISŁAW, Święciechowa (PL)
(54) Zestaw profili do układania płytek
(B1) (11) 235184
(41) 2016 01 18
(51) E04H 17/16 (2006.01)
(21) 408902 (22)
2014 07 17
(72) MAJEWSKI MIECZYSŁAW, Dobków (PL)
(73) MAJEWSKI MIECZYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO KONSPORT,
Dobków (PL)
(54) System ogrodzeniowy
(B1) (11) 235110
(41) 2019 12 02
(51) E06B 3/44 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(21) 425686 (22)
2018 05 24
(72) BUJAK PATRYCJUSZ, Gdańsk (PL); KOPOWSKI MAREK,
Starogard Gdański (PL)
(73) TRISTAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania okna podnoszono-przesuwnego wraz
z wielowarstwową uszczelką ślizgową
(B1) (11) 235181
(41) 2019 02 25
(51) E06B 3/54 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
F24B 1/185 (2006.01)
(21) 426238 (22)
2018 07 06
(72) MAJ GRZEGORZ, Józefów (PL)
(73) KOPERFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo (PL)
(54) Sposób uszczelnienia styku pomiędzy szybami prostopadłymi
względem siebie do powszechnego stosowania
(B1) (11) 235174
(41) 2019 07 01
(51) E06B 9/17 (2006.01)

(21)
(72)
(73)
(54)
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E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
424130 (22)
2017 12 29
BEREZOWSKI DARIUSZ, Opole (PL)
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
Zespół do nawijania przesłony materiałowej

(B1) (11) 235198
(41) 2019 07 01
(51) E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
(21) 424045 (22)
2017 12 22
(72) ŚWIĘTANOWSKI PAWEŁ, Gogolin (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Ślizgacz rolety/moskitiery
(B1) (11) 235148
(41) 2017 11 06
(51) E21D 17/00 (2006.01)
E21D 23/26 (2006.01)
B02C 1/14 (2006.01)
(21) 416966 (22)
2016 04 25
(72) MAZUREK KRZYSZTOF, Knurów (PL); SZYGUŁA MAREK,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Zespół do zdalnego sterowania hydraulicznym zgniataczem
kęsów
(B1) (11) 235141
(41) 2010 10 25
(51) E21F 16/00 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
C02F 11/00 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
(21) 387809 (22)
2009 04 16
(72) BIEL BRONISŁAW, Zabrze (PL); SOREK STEFAN, Gliwice (PL)
(73) ELPRO-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(54) Sposób i układ oczyszczania zbiorników wodnych, zwłaszcza
podziemnych wyrobisk górniczych
(B1) (11) 235122
(41) 2020 02 10
(51) F02D 41/20 (2006.01)
H01F 7/18 (2006.01)
(21) 426504 (22)
2018 07 31
(72) WIĘCŁAWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WALCZAK DAMIAN,
Ziemięcin (PL); MĄCZAK JĘDRZEJ, Warszawa (PL); RADKOWSKI
STANISŁAW, Borzęcin Mały (PL); SZCZUROWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); ZIELIŃSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania sterownikiem wtryskiwacza paliwowego
oraz sterownik wtryskiwacza paliwowego
(B1) (11) 235103
(41) 2019 11 04
(51) F04D 19/00 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
(21) 425380 (22)
2018 04 26
(72) CHOJKA JACEK, Piechowice (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); KAMIŃSKI STANISŁAW, Połaniec (PL); MOCZKO
PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ,
Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); ZAJĄCZKOWSKI
JANUSZ, Opole (PL); URBAŃSKI KAMIL, Legnica (PL)
(73) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Wentylator osiowy
(B1) (11) 235101
(41) 2019 10 21
(51) F24H 9/20 (2006.01)
(21) 425276 (22)
2018 04 19
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(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Układ do regulacji i nadzoru pracy kotła na paliwo stałe

(72) GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Inklinometr optoelektroniczny

(B1) (11) 235188
(41) 2018 01 15
(51) F25B 41/00 (2006.01)
F25B 30/06 (2006.01)
(21) 417929 (22)
2016 07 12
(72) CZERWIŃSKA NINA, Toruń (PL)
(73) Czerwińska-Kik Nina AGENCJA NOWA, Toruń (PL)
(54) Układ urządzeń do odzysku ciepła ze ścieków odpadowych,
zwłaszcza komunalnych, zawierających odpady stałe i płynne

(B1) (11) 235120
(41) 2020 01 13
(51) G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/14 (2006.01)
(21) 426307 (22)
2018 07 11
(72) GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Inklinometr optoelektroniczny

(B1) (11) 235116
(41) 2020 01 13
(51) G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/004 (2006.01)
G01B 5/02 (2006.01)
G01B 5/008 (2006.01)
(21) 426187 (22)
2018 07 03
(72) CZECH PIOTR, Tychy (PL); FIGLUS TOMASZ, Strzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób określenia stopnia uszkodzenia nadwozia pojazdu
po kolizji drogowej i przyrząd do jego pomiaru

(B1) (11) 235187
(41) 2016 07 04
(51) G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/60 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
(21) 410737 (22)
2014 12 22
(72) PYTEL ANDRZEJ, Kraków (PL); JAŚKOWIEC KRZYSZTOF,
Kraków (PL); UHL WALDEMAR, Wieliczka (PL); PIROWSKI ZENON,
Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ODLEWNICTWA,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych

(B1) (11) 235139
(41) 2020 01 13
(51) G01B 7/00 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 21/20 (2006.01)
G01D 5/20 (2006.01)
(21) 426322 (22)
2018 07 12
(72) ZAJĄC ANDRZEJ, Dziekanowice (PL); KOPCZYŃSKA ANNA,
Zabierzów (PL)
(73) KOPCZYŃSKA ANNA KRYSMET, Brzezie (PL)
(54) Tor pomiarowo-sygnałowy elementów o geometrii kołowej,
zwłaszcza do pomiaru aktywnego pierścieni łożyskowych podczas
procesu szlifowania
(B1) (11) 235194
(41) 2017 02 13
(51) G01C 5/00 (2006.01)
G01C 13/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
(21) 413496 (22)
2015 08 10
(72) CIEŚLA JULIUSZ, Warszawa (PL); TOPCZEWSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); MIKOŁAJEWSKI PAWEŁ, Szczecin (PL); ADAMSKI
PAWEŁ, Lubin (PL); ŁUBEK SŁAWOMIR, Bezrzecze (PL); MARKOWSKI
ZENON, Szczecin (PL); MOTYLIŃSKI MARCIN, Szczecin (PL);
MAŁECKI MARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL);
ESCORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(54) Zestaw do mocowania urządzenia pomiarowego, zwłaszcza
sonaru, do monitorowania ukształtowania dna wokół podpór mostowych, sposób mocowania urządzenia pomiarowego za pomocą
takiego zestawu i zawiesie do mocowania urządzenia pomiarowego
(B1) (11) 235118
(41) 2020 01 13
(51) G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/14 (2006.01)
(21) 426305 (22)
2018 07 11
(72) GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Inklinometr optoelektroniczny
(B1) (11) 235119
(41) 2020 01 13
(51) G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/14 (2006.01)
(21) 426306 (22)
2018 07 11

(B3) (11) 235149
(41) 2017 12 18
(51) G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/68 (2006.01)
G01N 27/62 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01J 49/14 (2006.01)
H01J 1/36 (2006.01)
(21) 417560 (22)
2016 06 13
(61) 234548
(72) HAŁAS STANISŁAW, Lublin (PL); PELC ANDRZEJ, Konopnica (PL);
WÓJTOWICZ ARTUR, Lubartów (PL); PIEŃKOS TOMASZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Jonizator spektrometru mas
(B1) (11) 235146
(41) 2017 05 22
(51) G01N 33/00 (2006.01)
B05B 12/14 (2006.01)
(21) 414756 (22)
2015 11 12
(72) SOLUCH PAWEŁ SEBASTIAN, Warszawa (PL); ORZECHOWSKI
MATEUSZ MAREK, Warszawa (PL); REUNAMO JOONAS OLAVI,
Warszawa (PL)
(73) NEURO DEVICE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Olfaktometr i sposób prowadzenia stymulacji olfaktometrycznych
(B1) (11) 235152
(41) 2018 12 03
(51) G01Q 70/16 (2010.01)
G01Q 60/60 (2010.01)
G01Q 60/16 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
H01J 37/28 (2006.01)
(21) 421719 (22)
2017 05 26
(72) MAJEWSKA MARTA, Warszawa (PL); MICHALAK MAGDALENA,
Warszawa (PL); NOGALA WOJCIECH, Wołomin (PL); PIĘTA PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób izolacji sondy do skaningowej mikroskopii tunelowej
(STM) w środowisku przewodzącym, sonda otrzymana takim sposobem oraz jej zastosowanie

Nr 6/2020
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(B1) (11) 235112
(41) 2019 12 16
(51) G01R 15/04 (2006.01)
(21) 425870 (22)
2018 06 11
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ termokompensowanego dzielnika rezystorowego
(B1) (11) 235111
(41) 2019 12 16
(51) G01R 21/133 (2006.01)
(21) 425809 (22)
2018 06 04
(72) KALINOWSKI ADAM, Warszawa (PL); KOWALSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); LISOWIEC ALEKSANDER, Warszawa (PL);
MAKOWIECKI KAROL, Wilcza Góra (PL); MICHALSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ synchronizacji przetworników pomiarowych
(B1) (11) 235173
(41) 2020 01 02
(51) G01R 23/02 (2006.01)
H02H 3/46 (2006.01)
(21) 430542 (22)
2019 07 10
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do pomiaru napięcia i częstotliwości składowej podstawowej w sieci elektroenergetycznej
(B1) (11) 235138
(41) 2019 12 02
(51) G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/10 (2006.01)
(21) 430622 (22)
2019 07 16
(72) SKORUPSKI KRZYSZTOF, Lurów (PL); CIĘSZCZYK SŁAWOMIR,
Lipiny (PL); PANAS PATRYK, Chełm (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania skośnej światłowodowej siatki Bragga
o zwiększonej rozdzielczości pomiaru współczynnika refrakcji
(B1) (11) 235197
(41) 2019 06 17
(51) G06F 1/24 (2006.01)
G06F 15/00 (2006.01)
H03K 3/033 (2006.01)
(21) 423892 (22)
2017 12 14
(72) KURAS MAREK, Jelenia Góra (PL); WERAKSA RAFAŁ,
Jelenia Góra (PL); MICHALIK ŁUKASZ, Jelenia Góra (PL)
(73) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(54) Sposób sterowania ponownym uruchomieniem systemu komputerowego
(B1) (11) 235160
(41) 2019 08 26
(51) G06F 21/32 (2013.01)
(21) 424597 (22)
2018 02 14
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); PUZIO WOJCIECH,
Horyniec-Zdrój (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób sterowania urządzeniem mechatronicznym do kontroli
dostępu do obiektu i oceny stanu zdrowia wchodzących do niego
osób
(B1) (11) 235161
(41) 2019 08 26
(51) G06F 21/32 (2013.01)
(21) 424598 (22)
2018 02 14
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); PUZIO WOJCIECH,
Horyniec-Zdrój (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do kontroli dostępu do obiektu
i oceny stanu zdrowia wchodzących do niego osób
(B1) (11) 235125
(41) 2020 02 10
(51) G06Q 10/00 (2012.01)
(21) 426538 (22)
2018 08 03
(72) TERLICKI JACEK, Warszawa (PL); PIWKO SŁAWOMIR,
Wrocław (PL)
(73) BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób opisywania i kategoryzowania materiałów wideo w czasie rzeczywistym
(B1) (11) 235154
(41) 2018 12 17
(51) G06Q 50/28 (2012.01)
B67D 7/08 (2010.01)
B60S 5/02 (2006.01)
(21) 421877 (22)
2017 06 12
(72) GORAWSKI MARCIN, Gliwice (PL); SKRZEWSKI MIROSŁAW,
Gliwice (PL); GORAWSKA ANNA, Gliwice (PL); PASTERAK
KRZYSZTOF, Gliwice (PL); GORAWSKI MICHAŁ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wykrywania niezgodności w procesie dostaw paliw
płynnych na stacjach paliw
(B1) (11) 235113
(41) 2020 01 02
(51) H01F 38/34 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 425997 (22)
2018 06 20
(72) KALINOWSKI ADAM, Warszawa (PL); KOWALSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); LISOWIEC ALEKSANDER, Warszawa (PL);
MAKOWIECKI KAROL, Wilcza Góra (PL); MICHALSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Synchronizowany przekładnik prądowo-napięciowy
(B1) (11) 235123
(41) 2020 01 27
(51) H01H 33/00 (2006.01)
H01H 33/24 (2006.01)
(21) 426373 (22)
2018 07 18
(72) MROZEK PIOTR, Kleosin (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Sposób ograniczania mikrowyładowań łukowych w procesie
rozpylania magnetronowego
(B1)
(51)
(21)
(86)
(87)
(72)
(73)
(54)

(11) 235131
(41) 2020 01 02
H01H 47/00 (2006.01)
429596 (22)
2016 09 27
2016 09 27
PCT/EP16/01612
2018 04 05
WO18/059649
BETIUK JAKUB, Łowicz (PL); SIESICKI MICHAŁ, Wrocław (PL)
Diehl AKO Stiftung & Co. KG, Wangen (DE)
Układ przekaźnikowy

(B1) (11) 235165
(41) 2020 01 02
(51) H01J 1/52 (2006.01)
H01J 1/34 (2006.01)
(21) 426013 (22)
2018 06 21
(72) BARTAK JAKUB, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed niepożądanym
oświetleniem fotokatody fotopowielacza zespołu detekcyjnego,
z wymienną komorą scyntylacyjną
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(B1) (11) 235127
(41) 2020 01 27
(51) H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
(21) 429441 (22)
2019 03 29
(72) GRZEBYK TOMASZ, Wrocław (PL); SZYSZKA PIOTR,
Częstochowa (PL); GÓRECKA-DRZAZGA ANNA, Wrocław (PL);
DZIUBAN JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zintegrowany, miniaturowy wertykalny spektrometr mas
(B1) (11) 235145
(41) 2016 07 04
(51) H01M 4/90 (2006.01)
H01M 8/10 (2016.01)
(21) 410775 (22)
2014 12 23
(72) DUDEK MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Materiał anodowy o podwyższonej odporności na działanie
związków siarki dla stałotlenkowych ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla
(B1) (11) 235169
(41) 2020 01 02
(51) H02K 5/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
(21) 429858 (22)
2019 05 07
(72) OPACH SZCZEPAN, Czechowice-Dziedzice (PL); GLINKA
TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Chłodnica silnika elektrycznego kompaktowego
(B1) (11) 235170
(41) 2020 01 13
(51) H02K 9/22 (2006.01)
H02K 3/38 (2006.01)
(21) 430684 (22)
2019 07 22
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); DUKALSKI PIOTR,
Katowice (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL); JAREK
TOMASZ, Mikołów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Układ chłodzenia czół uzwojenia silnika elektrycznego
(B1) (11) 235129
(41) 2020 01 02
(51) H02K 15/08 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
(21) 430693 (22)
2019 07 23
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); PAKOSZ ARTUR, Warka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób wykonania skupionego uzwojenia bezszczotkowego
silnika prądu stałego
(B1) (11) 235171
(41) 2020 01 02
(51) H02K 17/20 (2006.01)
(21) 430755 (22)
2019 07 29
(72) BERNATT MACIEJ, Katowice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Klatkowy wirnik silnika indukcyjnego
(B1) (11) 235130
(41) 2019 12 02
(51) H02K 21/14 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
(21) 430452 (22)
2019 07 01
(72) GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym

Nr 6/2020

(B1) (11) 235121
(41) 2020 01 27
(51) H02M 3/00 (2006.01)
H02M 3/10 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 3/158 (2006.01)
(21) 426386 (22)
2018 07 23
(72) ROSŁANIEC ŁUKASZ, Garwolin (PL); KŁOS MARIUSZ,
Warszawa (PL); BŁĘDZIŃSKA MAGDALENA, Grójec (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Przekształtnik rezonansowy napięcia oraz zastosowanie tranzystora z heterozłączem
(B1) (11) 235105
(41) 2019 11 18
(51) H03K 3/84 (2006.01)
(21) 425585 (22)
2018 05 17
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 235106
(41) 2019 11 18
(51) H03K 3/84 (2006.01)
(21) 425586 (22)
2018 05 17
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 235107
(41) 2019 11 18
(51) H03K 3/84 (2006.01)
(21) 425587 (22)
2018 05 17
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 235108
(41) 2019 11 18
(51) H03K 3/84 (2006.01)
(21) 425588 (22)
2018 05 17
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 235109
(41) 2019 11 18
(51) H03K 3/84 (2006.01)
(21) 425589 (22)
2018 05 17
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator losowy
(B1) (11) 235172
(41) 2020 02 10
(51) H04N 5/357 (2011.01)
H04N 5/359 (2011.01)
(21) 430266 (22)
2019 06 17
(72) WASILEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); LIPKA MICHAŁ,
Stare Babice (PL); MAZELANIK MATEUSZ, Jejkowice (PL); PARNIAKNIEDOJADŁO MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób kalibracji wzmacniacza obrazu w celu redukcji sygnałów
przesłuchu na wejściu do układu mikrokanalikowego oraz zestaw
do kalibracji wzmacniacza obrazu

Nr 6/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01C 23/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A47G 5/00 (2006.01)
A61B 5/0444 (2006.01)
A61B 5/024 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61G 5/12 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/405 (2006.01)
A61K 31/4172 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
A61K 31/722 (2006.01)
A61K 36/062 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 33/02 (2006.01)
A61L 33/08 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 33/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A63B 69/18 (2006.01)
A63C 5/06 (2006.01)
B01D 35/05 (2006.01)
B01D 43/00 (2006.01)
B01D 17/00 (2006.01)
B01D 35/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B02C 19/16 (2006.01)
B02C 1/14 (2006.01)
B05B 12/14 (2006.01)
B05D 1/00 (2006.01)
B05D 1/06 (2006.01)
B21D 22/04 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
B29C 70/04 (2006.01)
B29C 53/04 (2006.01)
B29C 55/06 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 3/04 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 3/16 (2006.01)

235193*
235164*
235132*
235142
235142*
235136
235158
235158*
235144
235144*
235144*
235144*
235196
235196*
235153
235153*
235153*
235190
235185
235200
235166*
235166*
235166*
235185*
235153*
235190*
235190*
235190*
235185*
235200*
235135*
235147*
235147*
235133
235133*
235162
235162*
235162*
235162*
235162*
235141*
235150
235150*
235150*
235148*
235146*
235124
235124*
235178*
235117*
235117
235176*
235176*
235176*
235140
235176
235176*
235176*
235176*

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

B41M 5/50 (2006.01)
235192*
B60K 15/077 (2006.01) 235182*
B60P 3/24 (2006.01)
235182
B60R 13/10 (2006.01) 235167
B60R 13/10 (2006.01) 235178
B60S 5/02 (2006.01)
235154*
B61L 1/02 (2006.01)
235179*
B62D 33/023 (2006.01) 235102
B62D 53/06 (2006.01) 235175
B62D 63/06 (2006.01) 235104
B62D 13/04 (2006.01) 235104*
B63B 19/00 (2006.01) 235180
B63B 19/00 (2006.01) 235177
B65D 90/52 (2006.01) 235182*
B66B 11/02 (2006.01) 235183
B66B 11/00 (2006.01) 235183*
B66C 1/04 (2006.01)
235128
B67D 7/08 (2010.01)
235154*
B82B 1/00 (2006.01)
235124*
B82B 3/00 (2006.01)
235124*
C01G 7/00 (2006.01)
235135
C02F 1/00 (2006.01)
235162*
C02F 11/00 (2006.01) 235141*
C03C 27/06 (2006.01) 235181*
C04B 35/10 (2006.01) 235143
C04B 35/10 (2006.01) 235199
C04B 35/106 (2006.01) 235199*
C07C 211/63 (2006.01) 235164
C07C 209/12 (2006.01) 235164*
C07C 59/68 (2006.01) 235164*
C07D 233/58 (2006.01) 235166
C07D 233/94 (2006.01) 235166*
C07D 233/95 (2006.01) 235166*
C07D 233/96 (2006.01) 235166*
C07D 241/38 (2006.01) 235168
C07D 409/04 (2006.01) 235168*
C07D 403/04 (2006.01) 235168*
C07D 253/07 (2006.01) 235147
C07D 403/12 (2006.01) 235147*
C07D 317/44 (2006.01) 235186
C07D 317/70 (2006.01) 235186*
C07D 209/88 (2006.01) 235186*
C07D 333/50 (2006.01) 235186*
C07D 491/056 (2006.01) 235186*
C07F 7/02 (2006.01)
235137*
C08B 37/08 (2006.01) 235195*
C08F 210/02 (2006.01) 235157
C08F 212/14 (2006.01) 235126
C08F 212/36 (2006.01) 235126*
C08F 2/20 (2006.01)
235126*
C08F 2/46 (2006.01)
235126*
C08G 18/32 (2006.01) 235155*
C08G 18/36 (2006.01) 235155*
C08G 18/76 (2006.01) 235155*
C08J 5/18 (2006.01)
235140*
C08J 9/18 (2006.01)
235140*
C08J 3/075 (2006.01) 235195
C08J 9/00 (2006.01)
235155
C08L 23/06 (2006.01) 235140*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

C09D 1/00 (2006.01)
C09D 183/05 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
C09K 8/86 (2006.01)
C09K 8/88 (2006.01)
C09K 8/03 (2006.01)
C12N 9/22 (2006.01)
C12N 15/55 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C21C 7/068 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
D01H 4/08 (2006.01)
D01H 4/34 (2006.01)
D06M 11/46 (2006.01)
D21H 19/12 (2006.01)
D21H 19/10 (2006.01)
E01B 26/00 (2006.01)
E02B 1/00 (2006.01)
E03F 7/10 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 3/44 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E21D 17/00 (2006.01)
E21D 23/26 (2006.01)
E21F 16/00 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
F02D 41/20 (2006.01)
F04D 19/00 (2006.01)
F24B 1/185 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F25B 41/00 (2006.01)
F25B 30/06 (2006.01)
F26B 5/06 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/004 (2006.01)
G01B 5/02 (2006.01)
G01B 5/008 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 21/20 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01C 5/00 (2006.01)
G01C 13/00 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/14 (2006.01)

235137
235137*
235159
235159*
235159*
235159*
235163
235163*
235163*
235114
235115
235191
235151
235151*
235151*
235156
235156*
235132
235192
235192*
235179
235194*
235193
235134
235134*
235134*
235189
235189*
235189*
235189*
235184
235132*
235110
235110*
235181
235174
235174*
235174*
235198
235198*
235198*
235148
235148*
235141
235141*
235122
235103
235181*
235103*
235103*
235101
235188
235188*
235195*
235143*
235199*
235116
235116*
235116*
235116*
235139
235139*
235139*
235187*
235194
235194*
235118
235118*

G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/14 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/14 (2006.01)
G01D 5/20 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/60 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/68 (2006.01)
G01N 27/62 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
G01Q 60/60 (2010.01)
G01Q 60/16 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01R 15/04 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/10 (2006.01)
G06F 1/24 (2006.01)
G06F 15/00 (2006.01)
G06F 21/32 (2013.01)
G06F 21/32 (2013.01)
G06Q 10/00 (2012.01)
G06Q 50/28 (2012.01)
G06T 15/10 (2011.01)
H01F 7/18 (2006.01)
H01F 38/34 (2006.01)
H01H 33/00 (2006.01)
H01H 33/24 (2006.01)
H01H 47/00 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01J 49/14 (2006.01)
H01J 1/36 (2006.01)
H01J 37/28 (2006.01)
H01J 1/52 (2006.01)
H01J 1/34 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01L 41/45 (2013.01)
H01M 4/90 (2006.01)
H01M 8/10 (2016.01)
H02H 3/46 (2006.01)
H02K 5/20 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
H02K 9/22 (2006.01)
H02K 3/38 (2006.01)
H02K 15/08 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 21/04 (2006.01)
H02M 3/00 (2006.01)
H02M 3/10 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 3/158 (2006.01)
H03K 3/033 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H04N 5/357 (2011.01)
H04N 5/359 (2011.01)

235119
235119*
235120
235120*
235139*
235187
235187*
235149
235149*
235149*
235146
235152
235152*
235152*
235152*
235112
235111
235173
235113*
235138
235138*
235197
235197*
235160
235161
235125
235154
235136*
235122*
235113
235123
235123*
235131
235149*
235149*
235149*
235149*
235152*
235165
235165*
235127
235127*
235140*
235145
235145*
235173*
235169
235169*
235170
235170*
235129
235129*
235171
235130
235130*
235121
235121*
235121*
235121*
235197*
235105
235106
235107
235108
235109
235172
235172*
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

235101
235102
235103
235104
235105
235106
235107
235108
235109
235110
235111
235112
235113
235114
235115
235116
235117
235118
235119
235120
235121
235122
235123
235124
235125
235126
235127
235128
235129
235130
235131
235132
235133
235134
235135
235136
235137
235138
235139
235140
235141
235142
235143
235144
235145
235146
235147
235148
235149
235150

F24H 9/20 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
F04D 19/00 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
E06B 3/44 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 15/04 (2006.01)
H01F 38/34 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
G01B 5/00 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
H02M 3/00 (2006.01)
F02D 41/20 (2006.01)
H01H 33/00 (2006.01)
B05D 1/00 (2006.01)
G06Q 10/00 (2012.01)
C08F 212/14 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
B66C 1/04 (2006.01)
H02K 15/08 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H01H 47/00 (2006.01)
D06M 11/46 (2006.01)
A63B 69/18 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
C09D 1/00 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
E21F 16/00 (2006.01)
A61B 5/0444 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)
H01M 4/90 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
C07D 253/07 (2006.01)
E21D 17/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
B02C 23/08 (2006.01)

235151
235152
235153
235154
235155
235156
235157
235158
235159
235160
235161
235162
235163
235164
235165
235166
235167
235168
235169
235170
235171
235172
235173
235174
235175
235176
235177
235178
235179
235180
235181
235182
235183
235184
235185
235186
235187
235188
235189
235190
235191
235192
235193
235194
235195
235196
235197
235198
235199
235200

C22C 18/00 (2006.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
A61K 31/198 (2006.01)
G06Q 50/28 (2012.01)
C08J 9/00 (2006.01)
D01H 4/08 (2006.01)
C08F 210/02 (2006.01)
A61G 5/12 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
G06F 21/32 (2013.01)
G06F 21/32 (2013.01)
B01D 35/05 (2006.01)
C12N 9/22 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
H01J 1/52 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
H02K 5/20 (2006.01)
H02K 9/22 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H04N 5/357 (2011.01)
G01R 23/02 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B63B 19/00 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
E01B 26/00 (2006.01)
B63B 19/00 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
B60P 3/24 (2006.01)
B66B 11/02 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
A61K 31/722 (2006.01)
C07D 317/44 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
F25B 41/00 (2006.01)
E04F 19/06 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
C21C 7/068 (2006.01)
D21H 19/12 (2006.01)
E03F 7/10 (2006.01)
G01C 5/00 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
G06F 1/24 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
A61K 36/062 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 392682
09/2012
(A1) (21) 400013
02/2014
(A1) (21) 397860
15/2013
(A1) (21) 406853
15/2015

(A1) (21) 407513
(A1) (21) 407678
(A1) (21) 407724
(A1) (21) 407936
(A1) (21) 408188
(A1) (21) 408736
(A1) (21) 408769
(A1) (21) 410603
(A1) (21) 411018
(A1) (21) 411357
(A1) (21) 411372
(A1) (21) 411438
(A1) (21) 412164
(A1) (21) 412536
(A1) (21) 412662
(A1) (21) 412921
(A1) (21) 413042
(A1) (21) 413251
(A1) (21) 414093
(A1) (21) 414268
(A1) (21) 414807
(A1) (21) 415247
(A1) (21) 415656
(A1) (21) 415701
(A1) (21) 415747
(A1) (21) 415932
(A1) (21) 415989
(A1) (21) 416671
(A1) (21) 416721
(A1) (21) 416862
(A1) (21) 417325
(A1) (21) 417326
(A1) (21) 417750
(A1) (21) 418141
(A1) (21) 418268
(A1) (21) 418462
(A1) (21) 418479
(A1) (21) 418868
(A1) (21) 418990
(A1) (21) 418991
(A1) (21) 418992
(A1) (21) 418993
(A1) (21) 419084
(A1) (21) 419424
(A1) (21) 420049

Nr 6/2020
19/2015
26/2014
21/2015
22/2015
24/2015
17/2015
02/2016
12/2016
16/2016
18/2016
18/2016
18/2016
23/2016
25/2016
26/2016
01/2017
02/2017
03/2017
07/2017
08/2017
11/2017
13/2017
14/2017
15/2017
15/2017
16/2017
19/2017
21/2017
21/2017
22/2017
25/2017
25/2017
05/2017
04/2018
04/2018
05/2017
06/2018
08/2018
08/2018
08/2018
08/2018
08/2018
09/2018
11/2018
14/2018

(A1) (21) 420279
(A1) (21) 420398
(A1) (21) 420612
(A1) (21) 420897
(A1) (21) 421051
(A1) (21) 421108
(A1) (21) 421409
(A1) (21) 421521
(A1) (21) 421610
(A1) (21) 421612
(A1) (21) 421686
(A1) (21) 422159
(A1) (21) 422211
(A1) (21) 422370
(A1) (21) 422429
(A1) (21) 422469
(A1) (21) 422555
(A1) (21) 422584
(A1) (21) 422869
(A1) (21) 422908
(A1) (21) 423172
(A1) (21) 423529
(A1) (21) 423614
(A1) (21) 423633
(A1) (21) 423754
(A1) (21) 423904
(A1) (21) 424098
(A1) (21) 424107
(A1) (21) 424108
(A1) (21) 424112
(A1) (21) 424114
(A1) (21) 424168
(A1) (21) 424174
(A1) (21) 424267
(A1) (21) 424352
(A1) (21) 424373
(A1) (21) 424426
(A1) (21) 424427
(A1) (21) 424434
(A1) (21) 424435
(A1) (21) 424448
(A1) (21) 424499
(A1) (21) 424800
(A1) (21) 424846

16/2018
17/2018
18/2018
22/2017
21/2018
21/2018
23/2018
24/2018
24/2018
24/2018
25/2018
02/2018
03/2019
03/2019
04/2019
04/2019
05/2019
16/2018
07/2019
07/2019
09/2019
12/2019
12/2019
12/2019
13/2019
13/2019
14/2019
14/2019
14/2019
14/2019
14/2019
15/2019
15/2019
15/2019
16/2019
16/2019
17/2019
17/2019
17/2019
17/2019
17/2019
17/2019
19/2019
20/2019

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 400867
(A1) (21) 405780
(A1) (21) 406363
(A1) (21) 406506
(A1) (21) 407092
(A1) (21) 409683
(A1) (21) 411931

07/2014
10/2015
12/2015
22/2014
17/2015
18/2015
21/2016

(A1) (21) 412120
(A1) (21) 412633
(A1) (21) 413650
(A1) (21) 414976
(A1) (21) 415574
(A1) (21) 417135
(A1) (21) 425023

23/2016
26/2016
05/2017
12/2017
14/2017
24/2017
21/2019

Nr 6/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 217427
(B1) (11) 221483
(B1) (11) 222478

2017 09 28
2017 04 10
2018 12 03

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 227664 1/2018
2020 01 13
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 17.07.2017 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228224
2/2018
2019 12 02
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 18.10.2017 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228314
3/2018
2020 01 09
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 20.10.2017 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228534
4/2018
2020 01 09
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 03.11.2017 r. o udzieleniu
patentu

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 195369 A. Wykreślono: Braun GmbH, Kronberg, Niemcy Wpisano: De’Longhi Braun Household GmbH, NEU-ISENBURG, Niemcy
(11) 203230 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 203972 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 205565 A. Wykreślono: ALCON, INC., Hünenberg,
Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 205565 A. Wykreślono: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria Wpisano: Alcon Pharmaceuticals Ltd., Fribourg, Szwajcaria
(11) 205565 A. Wykreślono: Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Fribourg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 207554 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

15

(11) 207558 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 209099 A. Wykreślono: LAFARGE PLATRES, Avignon,
Francja Wpisano: LAFARGE, Paryż, Francja
(11) 209099 A. Wykreślono: LAFARGE, Paryż, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 209099 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 209209 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 212457 A. Wykreślono: ALCON, INC., Hünenberg,
Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 212457 A. Wykreślono: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria Wpisano: Alcon Pharmaceuticals Ltd., Fribourg, Szwajcaria
(11) 212457 A. Wykreślono: Alcon Pharmaceuticals Ltd., Fribourg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

11 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
11 12 2019
18 09 2019
25 12 2019
13 11 2019
04 12 2019
30 01 2019
04 12 2019
02 10 2019
11 12 2019
27 11 2019
13 11 2019
27 11 2019
03 07 2019
11 12 2019
12 02 2020
11 12 2019
11 12 2019
18 12 2019
04 12 2019
09 10 2019
07 08 2019
06 11 2019
27 11 2019
18 12 2019
11 12 2019
25 09 2019
27 11 2019
11 12 2019

2019/50
2019/49
2019/50
2019/49
2019/50
2019/50
2019/38
2019/52
2019/46
2019/49
2019/05
2019/49
2019/40
2019/50
2019/48
2019/46
2019/48
2019/27
2019/50
2020/07
2019/50
2019/50
2019/51
2019/49
2019/41
2019/32
2019/45
2019/48
2019/51
2019/50
2019/39
2019/48
2019/50

EP 1603977 B1
EP 1643348 B1
EP 1679386 B1
EP 1680509 B1
EP 1690453 B1
EP 1718353 B1
EP 1776023 B1
EP 1835164 B1
EP 1934973 B1
EP 1967017 B1
EP 1980227 B1
EP 2027667 B1
EP 2037753 B1
EP 2087033 B1
EP 2087953 B1
EP 2109503 B1
EP 2127456 B1
EP 2217255 B1
EP 2228064 B1
EP 2264496 B1
EP 2266192 B1
EP 2269052 B1
EP 2269744 B1
EP 2272821 B1
EP 2276875 B1
EP 2281943 B1
EP 2285544 B1
EP 2293690 B1
EP 2309897 B1
EP 2311923 B1
EP 2312290 B1
EP 2320739 B1
EP 2329054 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
18 09 2019
18 12 2019
11 09 2019
04 12 2019
27 11 2019
04 12 2019
11 12 2019
27 11 2019
25 12 2019
27 11 2019
15 01 2020
11 12 2019
27 11 2019
01 01 2020
06 11 2019
20 11 2019
16 10 2019
25 12 2019
15 01 2020
04 12 2019
16 10 2019
11 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
20 11 2019
04 09 2019
20 11 2019
25 12 2019
31 07 2019
04 09 2019
27 11 2019
06 11 2019
08 01 2020
12 02 2020
17 07 2019
04 12 2019
18 12 2019
06 11 2019
11 12 2019
08 01 2020
13 11 2019
11 12 2019
13 11 2019
04 12 2019
11 12 2019
13 11 2019
27 11 2019
27 11 2019
13 11 2019
04 12 2019
21 08 2019
09 10 2019
11 12 2019
20 11 2019
20 11 2019
25 12 2019
11 12 2019
22 01 2020
02 10 2019
27 11 2019
18 12 2019
15 01 2020
11 12 2019
27 11 2019
20 11 2019
27 11 2019

2019/38
2019/51
2019/37
2019/49
2019/48
2019/49
2019/50
2019/48
2019/52
2019/48
2020/03
2019/50
2019/48
2020/01
2019/45
2019/47
2019/42
2019/52
2020/03
2019/49
2019/42
2019/50
2019/49
2019/49
2019/50
2019/47
2019/36
2019/47
2019/52
2019/31
2019/36
2019/48
2019/45
2020/02
2020/07
2019/29
2019/49
2019/51
2019/45
2019/50
2020/02
2019/46
2019/50
2019/46
2019/49
2019/50
2019/46
2019/48
2019/48
2019/46
2019/49
2019/34
2019/41
2019/50
2019/47
2019/47
2019/52
2019/50
2020/04
2019/40
2019/48
2019/51
2020/03
2019/50
2019/48
2019/47
2019/48

EP 2333427 B1
EP 2337822 B1
EP 2344119 B1
EP 2346355 B1
EP 2349942 B1
EP 2355687 B1
EP 2398373 B1
EP 2411479 B1
EP 2418294 B1
EP 2433483 B1
EP 2433640 B1
EP 2444291 B1
EP 2461097 B1
EP 2465164 B1
EP 2469315 B1
EP 2478182 B1
EP 2495016 B1
EP 2498879 B1
EP 2512997 B1
EP 2513007 B1
EP 2538429 B1
EP 2540107 B1
EP 2554056 B1
EP 2562015 B1
EP 2562335 B1
EP 2572661 B1
EP 2575795 B1
EP 2585216 B1
EP 2588262 B1
EP 2588824 B1
EP 2588831 B1
EP 2596786 B1
EP 2603551 B1
EP 2608736 B1
EP 2609296 B1
EP 2609928 B1
EP 2611588 B1
EP 2611643 B1
EP 2613888 B1
EP 2628233 B1
EP 2630107 B1
EP 2646010 B1
EP 2658909 B1
EP 2661168 B1
EP 2672463 B1
EP 2674045 B1
EP 2679097 B1
EP 2684675 B1
EP 2689136 B1
EP 2689522 B1
EP 2699409 B1
EP 2700318 B1
EP 2706175 B1
EP 2710007 B1
EP 2714398 B1
EP 2714749 B1
EP 2721811 B1
EP 2725174 B1
EP 2731709 B1
EP 2739740 B1
EP 2739768 B1
EP 2742708 B1
EP 2745175 B1
EP 2748582 B1
EP 2758655 B1
EP 2766395 B1
EP 2767060 B1

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

11 12 2019
19 02 2020
04 12 2019
20 11 2019
13 11 2019
30 10 2019
06 11 2019
09 10 2019
18 12 2019
04 12 2019
23 10 2019
09 10 2019
22 01 2020
13 11 2019
27 11 2019
09 10 2019
11 12 2019
23 10 2019
17 04 2019
25 12 2019
20 11 2019
04 12 2019
27 11 2019
14 08 2019
11 12 2019
04 12 2019
09 10 2019
23 10 2019
04 12 2019
27 11 2019
12 02 2020
20 11 2019
15 01 2020
27 11 2019
11 12 2019
01 01 2020
04 12 2019
27 11 2019
06 11 2019
19 04 2017
18 12 2019
01 01 2020
13 11 2019
04 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
11 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
20 11 2019
20 11 2019
13 11 2019
04 12 2019
25 12 2019
15 01 2020
01 01 2020
18 12 2019
11 12 2019
27 11 2019
11 12 2019
11 12 2019
04 12 2019
01 01 2020
18 12 2019
11 12 2019

Nr 6/2020
2019/50
2020/08
2019/49
2019/47
2019/46
2019/44
2019/45
2019/41
2019/51
2019/49
2019/43
2019/41
2020/04
2019/46
2019/48
2019/41
2019/50
2019/43
2019/16
2019/52
2019/47
2019/49
2019/48
2019/33
2019/50
2019/49
2019/41
2019/43
2019/49
2019/48
2020/07
2019/47
2020/03
2019/48
2019/50
2020/01
2019/49
2019/48
2019/45
2017/16
2019/51
2020/01
2019/46
2019/49
2019/49
2019/49
2019/49
2019/51
2019/50
2019/49
2019/51
2019/47
2019/47
2019/46
2019/49
2019/52
2020/03
2020/01
2019/51
2019/50
2019/48
2019/50
2019/50
2019/49
2020/01
2019/51
2019/50

EP 2768598 B1
EP 2769301 B1
EP 2770871 B1
EP 2785373 B1
EP 2785668 B1
EP 2797443 B1
EP 2799157 B1
EP 2799606 B1
EP 2799835 B1
EP 2799842 B1
EP 2805775 B1
EP 2806877 B1
EP 2810006 B1
EP 2814840 B1
EP 2817925 B1
EP 2828184 B1
EP 2828588 B1
EP 2834125 B1
EP 2835413 B1
EP 2837216 B1
EP 2838385 B1
EP 2838545 B1
EP 2838559 B1
EP 2840788 B1
EP 2847409 B1
EP 2855221 B1
EP 2856878 B1
EP 2858487 B1
EP 2861323 B1
EP 2863745 B1
EP 2868384 B1
EP 2878630 B1
EP 2882028 B1
EP 2882052 B1
EP 2882588 B1
EP 2891846 B1
EP 2892118 B1
EP 2898595 B1
EP 2899089 B1
EP 2901105 B1
EP 2901790 B1
EP 2902057 B1
EP 2903174 B1
EP 2903206 B1
EP 2905411 B1
EP 2906345 B1
EP 2909182 B1
EP 2911536 B1
EP 2913465 B1
EP 2921414 B1
EP 2924907 B1
EP 2928463 B1
EP 2932173 B1
EP 2932175 B1
EP 2937489 B1
EP 2941317 B1
EP 2945180 B1
EP 2948124 B1
EP 2950886 B1
EP 2954941 B1
EP 2956489 B1
EP 2958768 B1
EP 2959345 B1
EP 2959672 B1
EP 2961771 B1
EP 2967463 B1
EP 2968992 B1

Nr 6/2020
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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)

27 11 2019
06 11 2019
25 12 2019
20 11 2019
04 12 2019
06 11 2019
27 11 2019
01 01 2020
06 11 2019
04 12 2019
27 11 2019
02 10 2019
15 01 2020
13 11 2019
01 01 2020
21 08 2019
18 12 2019
27 11 2019
11 12 2019
20 11 2019
06 11 2019
09 10 2019
09 10 2019
20 11 2019
12 02 2020
04 12 2019
14 08 2019
27 11 2019
15 01 2020
20 11 2019
01 01 2020
13 11 2019
11 12 2019
11 12 2019
13 11 2019
01 01 2020
18 12 2019
04 12 2019
10 07 2019
13 11 2019
27 11 2019
04 12 2019
11 09 2019
13 11 2019
06 11 2019
06 11 2019
20 11 2019
04 12 2019
27 11 2019
04 09 2019
04 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
11 12 2019
04 09 2019
11 12 2019
27 11 2019
04 12 2019
12 02 2020
20 11 2019
04 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
02 10 2019
13 11 2019
25 12 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/48
2019/45
2019/52
2019/47
2019/49
2019/45
2019/48
2020/01
2019/45
2019/49
2019/48
2019/40
2020/03
2019/46
2020/01
2019/34
2019/51
2019/48
2019/50
2019/47
2019/45
2019/41
2019/41
2019/47
2020/07
2019/49
2019/33
2019/48
2020/03
2019/47
2020/01
2019/46
2019/50
2019/50
2019/46
2020/01
2019/51
2019/49
2019/28
2019/46
2019/48
2019/49
2019/37
2019/46
2019/45
2019/45
2019/47
2019/49
2019/48
2019/36
2019/49
2019/49
2019/49
2019/51
2019/50
2019/36
2019/50
2019/48
2019/49
2020/07
2019/47
2019/49
2019/49
2019/51
2019/40
2019/46
2019/52

EP 2970243 B1
EP 2970390 B1
EP 2970427 B1
EP 2971958 B1
EP 2974524 B1
EP 2974687 B1
EP 2974938 B1
EP 2976371 B1
EP 2977057 B1
EP 2982900 B1
EP 2989357 B1
EP 2991484 B1
EP 2992020 B1
EP 2993290 B1
EP 2994482 B1
EP 2996473 B1
EP 2996737 B1
EP 2996808 B1
EP 3000916 B1
EP 3002529 B1
EP 3003645 B1
EP 3003690 B1
EP 3003799 B1
EP 3004166 B1
EP 3004839 B1
EP 3005016 B1
EP 3006568 B1
EP 3006635 B1
EP 3007564 B1
EP 3007882 B1
EP 3008082 B1
EP 3011786 B1
EP 3013304 B1
EP 3014040 B1
EP 3016771 B1
EP 3019380 B1
EP 3021032 B1
EP 3025882 B1
EP 3029144 B1
EP 3031692 B1
EP 3037089 B1
EP 3037696 B1
EP 3042897 B1
EP 3042969 B1
EP 3046946 B1
EP 3047223 B1
EP 3049100 B1
EP 3049309 B1
EP 3049597 B1
EP 3050564 B1
EP 3051953 B1
EP 3052711 B1
EP 3055333 B1
EP 3055595 B1
EP 3055857 B1
EP 3056677 B1
EP 3057806 B1
EP 3058376 B1
EP 3058574 B1
EP 3058811 B1
EP 3063049 B1
EP 3063179 B1
EP 3064970 B1
EP 3067503 B1
EP 3067726 B1
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EP 3074227 B1
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08 01 2020
11 12 2019
13 11 2019
13 11 2019
13 11 2019
13 11 2019
18 12 2019
04 12 2019
05 02 2020
11 12 2019
04 12 2019
14 08 2019
27 11 2019
27 11 2019
20 11 2019
27 11 2019
27 11 2019
18 12 2019
27 11 2019
26 02 2020
18 12 2019
20 11 2019
01 05 2019
04 12 2019
15 01 2020
18 12 2019
04 12 2019
15 01 2020
22 01 2020
04 12 2019
11 12 2019
20 11 2019
06 11 2019
27 11 2019
11 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
08 01 2020
06 11 2019
27 11 2019
13 11 2019
13 11 2019
31 07 2019
16 10 2019
22 01 2020
25 09 2019
27 11 2019
18 12 2019
13 11 2019
06 11 2019
04 12 2019
13 11 2019
22 01 2020
18 12 2019
25 12 2019
04 12 2019
08 01 2020
20 11 2019
08 01 2020
20 11 2019
04 12 2019
13 11 2019
06 11 2019
11 12 2019
18 12 2019
18 12 2019
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2020/02
2019/50
2019/46
2019/46
2019/46
2019/46
2019/51
2019/49
2020/06
2019/50
2019/49
2019/33
2019/48
2019/48
2019/47
2019/48
2019/48
2019/51
2019/48
2020/09
2019/51
2019/47
2019/18
2019/49
2020/03
2019/51
2019/49
2020/03
2020/04
2019/49
2019/50
2019/47
2019/45
2019/48
2019/50
2019/49
2019/50
2020/02
2019/45
2019/48
2019/46
2019/46
2019/31
2019/42
2020/04
2019/39
2019/48
2019/51
2019/46
2019/45
2019/49
2019/46
2020/04
2019/51
2019/52
2019/49
2020/02
2019/47
2020/02
2019/47
2019/49
2019/46
2019/45
2019/50
2019/51
2019/51

EP 3074572 B1
EP 3075241 B1
EP 3078563 B1
EP 3079684 B1
EP 3080537 B1
EP 3080653 B1
EP 3081864 B1
EP 3082441 B1
EP 3083107 B1
EP 3083163 B1
EP 3085492 B1
EP 3085570 B1
EP 3087141 B1
EP 3090812 B1
EP 3092472 B1
EP 3092651 B1
EP 3092823 B1
EP 3095613 B1
EP 3099793 B1
EP 3102057 B1
EP 3103782 B1
EP 3105396 B1
EP 3106149 B1
EP 3107023 B1
EP 3110269 B1
EP 3111200 B1
EP 3111523 B1
EP 3112321 B1
EP 3112427 B1
EP 3113180 B1
EP 3114297 B1
EP 3115084 B1
EP 3115532 B1
EP 3116319 B1
EP 3117061 B1
EP 3118036 B1
EP 3121175 B1
EP 3122378 B1
EP 3122662 B1
EP 3123088 B1
EP 3123818 B1
EP 3126737 B1
EP 3127784 B1
EP 3132220 B1
EP 3132377 B1
EP 3136938 B1
EP 3137051 B1
EP 3137473 B1
EP 3137635 B1
EP 3140454 B1
EP 3141421 B1
EP 3144440 B1
EP 3145334 B1
EP 3147426 B1
EP 3149347 B1
EP 3150367 B1
EP 3150425 B1
EP 3150586 B1
EP 3150790 B1
EP 3151757 B1
EP 3153022 B1
EP 3155144 B1
EP 3155180 B1
EP 3155337 B1
EP 3155354 B1
EP 3156476 B1
EP 3158264 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
18 12 2019
04 12 2019
09 10 2019
21 08 2019
25 12 2019
13 11 2019
27 11 2019
11 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
20 03 2019
11 12 2019
04 12 2019
27 11 2019
04 12 2019
29 01 2020
29 01 2020
11 12 2019
02 10 2019
18 12 2019
18 12 2019
25 12 2019
13 11 2019
04 12 2019
09 10 2019
11 09 2019
18 12 2019
06 11 2019
04 12 2019
27 11 2019
11 12 2019
25 12 2019
12 02 2020
16 10 2019
16 10 2019
27 11 2019
04 12 2019
18 12 2019
25 12 2019
20 11 2019
27 11 2019
04 12 2019
04 12 2019
31 07 2019
25 09 2019
04 12 2019
25 12 2019
25 12 2019
18 12 2019
19 02 2020
27 11 2019
18 12 2019
08 01 2020
23 10 2019
13 11 2019
21 08 2019
15 01 2020
21 08 2019
20 11 2019
18 12 2019
11 12 2019
25 12 2019
27 11 2019
02 10 2019
20 11 2019
11 12 2019
11 12 2019

2019/51
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2019/49
2019/51
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2019/48
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2020/05
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2019/40
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EP 3161230 B1
EP 3161362 B1
EP 3163153 B1
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EP 3181582 B1
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EP 3197690 B1
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EP 3200312 B1
EP 3203015 B1
EP 3203148 B1
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EP 3204451 B1
EP 3206906 B1
EP 3207035 B1
EP 3207185 B1
EP 3207593 B1
EP 3209067 B1
EP 3209482 B1
EP 3209568 B1
EP 3214670 B1
EP 3215115 B1
EP 3215445 B1
EP 3217808 B1
EP 3219316 B1
EP 3219544 B1
EP 3220613 B1
EP 3221120 B1
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EP 3223837 B1
EP 3226948 B1
EP 3227204 B1
EP 3227443 B1
EP 3227458 B1
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08 01 2020
27 11 2019
04 12 2019
18 12 2019
18 12 2019
06 11 2019
04 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
11 12 2019
27 11 2019
08 01 2020
04 12 2019
27 11 2019
18 12 2019
27 11 2019
18 12 2019
20 11 2019
15 01 2020
20 11 2019
13 11 2019
20 11 2019
18 09 2019
27 11 2019
25 12 2019
08 01 2020
04 12 2019
18 12 2019
20 11 2019
02 10 2019
27 11 2019
02 10 2019
04 12 2019
18 12 2019
27 11 2019
20 11 2019
16 10 2019
13 11 2019
13 11 2019
08 01 2020
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02 10 2019
27 11 2019
13 11 2019
11 09 2019
06 11 2019
18 12 2019
25 12 2019
11 12 2019
25 12 2019
18 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
15 01 2020
04 09 2019
04 12 2019
20 11 2019
11 12 2019
13 11 2019
18 12 2019
19 02 2020
29 01 2020
18 12 2019
13 11 2019
06 11 2019
11 12 2019

Nr 6/2020
2020/06
2020/02
2019/48
2019/49
2019/51
2019/51
2019/45
2019/49
2019/49
2019/50
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2019/48
2020/02
2019/49
2019/48
2019/51
2019/48
2019/51
2019/47
2020/03
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2019/46
2019/47
2019/38
2019/48
2019/52
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2019/46
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2020/08
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2019/51
2019/46
2019/45
2019/50

EP 3234244 B1
EP 3235530 B1
EP 3235752 B1
EP 3237383 B1
EP 3238514 B1
EP 3239498 B1
EP 3243367 B1
EP 3244188 B1
EP 3244502 B1
EP 3245918 B1
EP 3245920 B1
EP 3246303 B1
EP 3247117 B1
EP 3247501 B1
EP 3247860 B1
EP 3249329 B1
EP 3249715 B1
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EP 3250500 B1
EP 3250520 B1
EP 3250575 B1
EP 3251507 B1
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EP 3253662 B1
EP 3254725 B1
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EP 3256677 B1
EP 3260436 B1
EP 3261166 B1
EP 3261881 B1
EP 3261951 B1
EP 3263108 B1
EP 3264623 B1
EP 3265543 B1
EP 3268411 B1
EP 3268440 B1
EP 3268455 B1
EP 3268573 B1
EP 3268610 B1
EP 3269370 B1
EP 3270070 B1
EP 3271340 B1
EP 3271574 B1
EP 3271717 B1
EP 3272409 B1
EP 3273769 B1
EP 3273811 B1
EP 3275965 B1
EP 3278585 B1
EP 3280165 B1
EP 3280516 B1
EP 3282074 B1
EP 3282836 B1
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EP 3282873 B1
EP 3282911 B1
EP 3283295 B1
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25 09 2019
06 11 2019
04 12 2019
18 12 2019
27 11 2019
27 11 2019
25 12 2019
25 09 2019
16 10 2019
06 11 2019
18 12 2019
11 12 2019
11 12 2019
01 01 2020
04 12 2019
06 11 2019
18 12 2019
04 12 2019
19 02 2020
11 12 2019
27 11 2019
29 01 2020
27 11 2019
04 12 2019
11 12 2019
11 12 2019
13 11 2019
25 12 2019
04 12 2019
01 01 2020
19 02 2020
21 08 2019
11 12 2019
16 10 2019
18 12 2019
04 12 2019
25 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
25 12 2019
18 12 2019
08 01 2020
04 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
27 11 2019
06 11 2019
11 12 2019
13 11 2019
20 11 2019
25 12 2019
29 01 2020
13 11 2019
15 01 2020
27 11 2019
01 01 2020
29 01 2020
18 12 2019
25 12 2019
20 11 2019
27 11 2019
27 11 2019
13 11 2019
20 11 2019
20 11 2019
18 09 2019
13 11 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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2019/42
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2019/50
2020/01
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2019/51
2019/49
2020/08
2019/50
2019/48
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2019/49
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2019/49
2020/01
2020/08
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2019/42
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2019/51
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2019/46
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EP 3290835 B1
EP 3292247 B1
EP 3292368 B1
EP 3292795 B1
EP 3293310 B1
EP 3293344 B1
EP 3294574 B1
EP 3294603 B1
EP 3296489 B1
EP 3296645 B1
EP 3297462 B1
EP 3299554 B1
EP 3299570 B1
EP 3302088 B1
EP 3302152 B1
EP 3302565 B1
EP 3304037 B1
EP 3304767 B1
EP 3305734 B1
EP 3305931 B1
EP 3306258 B1
EP 3307221 B1
EP 3309325 B1
EP 3309401 B1
EP 3309444 B1
EP 3310217 B1
EP 3310452 B1
EP 3310520 B1
EP 3310720 B1
EP 3310936 B1
EP 3311126 B1
EP 3312264 B1
EP 3313207 B1
EP 3313537 B1
EP 3314053 B1
EP 3315001 B1
EP 3315679 B1
EP 3319638 B1
EP 3319741 B1
EP 3319887 B1
EP 3319892 B1
EP 3319963 B1
EP 3321931 B1
EP 3322312 B1
EP 3322654 B1
EP 3325255 B1
EP 3328626 B1
EP 3328870 B1
EP 3329281 B1
EP 3329495 B1
EP 3332606 B1
EP 3333941 B1
EP 3334479 B1
EP 3336268 B1
EP 3337840 B1
EP 3340809 B1
EP 3341044 B1
EP 3341104 B1
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13 11 2019
02 10 2019
04 12 2019
04 09 2019
27 11 2019
27 11 2019
20 11 2019
04 12 2019
20 11 2019
06 11 2019
30 10 2019
04 12 2019
06 11 2019
27 11 2019
11 12 2019
04 12 2019
27 11 2019
11 12 2019
11 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
13 11 2019
11 12 2019
04 12 2019
11 09 2019
11 12 2019
11 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
27 11 2019
04 12 2019
18 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
22 01 2020
27 11 2019
18 12 2019
30 10 2019
27 11 2019
23 10 2019
04 12 2019
25 12 2019
25 12 2019
20 11 2019
23 10 2019
30 10 2019
11 12 2019
01 01 2020
18 12 2019
11 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
25 12 2019
04 12 2019
01 01 2020
27 11 2019
11 09 2019
11 12 2019
13 11 2019
12 02 2020
11 12 2019
05 02 2020
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2019/40
2019/49
2019/36
2019/48
2019/48
2019/47
2019/49
2019/47
2019/45
2019/44
2019/49
2019/45
2019/48
2019/50
2019/49
2019/48
2019/50
2019/50
2019/49
2019/49
2019/46
2019/50
2019/49
2019/37
2019/50
2019/50
2019/49
2019/49
2019/49
2019/49
2019/50
2019/48
2019/49
2019/51
2019/49
2019/49
2019/49
2019/50
2020/04
2019/48
2019/51
2019/44
2019/48
2019/43
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2019/52
2019/52
2019/47
2019/43
2019/44
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2020/01
2019/51
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2019/49
2019/51
2019/52
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2020/01
2019/48
2019/37
2019/50
2019/46
2020/07
2019/50
2020/06

EP 3349983 B1
EP 3350039 B1
EP 3350073 B1
EP 3353087 B1
EP 3353385 B1
EP 3356101 B1
EP 3356216 B1
EP 3357492 B1
EP 3357919 B1
EP 3358213 B1
EP 3359281 B1
EP 3359396 B1
EP 3359412 B1
EP 3359430 B1
EP 3359632 B1
EP 3360303 B1
EP 3360435 B1
EP 3361872 B1
EP 3362022 B1
EP 3362078 B1
EP 3362387 B1
EP 3362401 B1
EP 3362644 B1
EP 3362685 B1
EP 3362743 B1
EP 3364787 B1
EP 3364798 B1
EP 3365223 B1
EP 3365241 B1
EP 3365305 B1
EP 3365346 B1
EP 3365534 B1
EP 3367408 B1
EP 3367415 B1
EP 3367827 B1
EP 3368006 B1
EP 3368435 B1
EP 3369307 B1
EP 3370278 B1
EP 3370421 B1
EP 3370663 B1
EP 3370810 B1
EP 3374093 B1
EP 3374276 B1
EP 3374323 B1
EP 3375689 B1
EP 3376562 B1
EP 3376925 B1
EP 3378797 B1
EP 3379327 B1
EP 3379950 B1
EP 3380262 B1
EP 3380459 B1
EP 3381734 B1
EP 3381886 B1
EP 3381980 B1
EP 3382311 B1
EP 3383238 B1
EP 3385653 B1
EP 3386697 B1
EP 3386810 B1
EP 3387691 B1
EP 3389067 B1
EP 3389396 B1
EP 3390815 B1
EP 3392633 B1
EP 3392992 B1

20
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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)
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06 11 2019
05 02 2020
08 01 2020
12 02 2020
04 12 2019
27 11 2019
11 12 2019
27 11 2019
11 09 2019
25 12 2019
27 11 2019
22 01 2020
25 12 2019
20 11 2019
04 12 2019
18 12 2019
20 11 2019
11 12 2019
20 11 2019
13 11 2019
11 12 2019
20 11 2019
03 07 2019
27 11 2019
04 12 2019
20 11 2019
11 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
09 10 2019
25 12 2019
19 02 2020
26 02 2020
04 12 2019
27 11 2019
01 01 2020
04 12 2019
13 11 2019
01 01 2020
11 12 2019
04 03 2020
04 12 2019
18 12 2019
18 12 2019
25 12 2019
01 01 2020
27 11 2019
11 12 2019
25 12 2019
12 02 2020
04 12 2019
18 12 2019
30 10 2019
18 12 2019
20 11 2019
11 12 2019
18 12 2019
12 02 2020
04 12 2019
04 12 2019
09 10 2019
16 10 2019
18 12 2019
04 12 2019
20 11 2019
12 02 2020
04 03 2020

2019/45
2020/06
2020/02
2020/07
2019/49
2019/48
2019/50
2019/48
2019/37
2019/52
2019/48
2020/04
2019/52
2019/47
2019/49
2019/51
2019/47
2019/50
2019/47
2019/46
2019/50
2019/47
2019/27
2019/48
2019/49
2019/47
2019/50
2019/49
2019/50
2019/41
2019/52
2020/08
2020/09
2019/49
2019/48
2020/01
2019/49
2019/46
2020/01
2019/50
2020/10
2019/49
2019/51
2019/51
2019/52
2020/01
2019/48
2019/50
2019/52
2020/07
2019/49
2019/51
2019/44
2019/51
2019/47
2019/50
2019/51
2020/07
2019/49
2019/49
2019/41
2019/42
2019/51
2019/49
2019/47
2020/07
2020/10

EP 3393581 B1
EP 3396298 B1
EP 3396769 B1
EP 3397656 B1
EP 3398497 B1
EP 3398498 B1
EP 3398836 B1
EP 3398874 B1
EP 3399522 B1
EP 3401002 B1
EP 3404177 B1
EP 3404281 B1
EP 3405426 B1
EP 3406529 B1
EP 3406649 B1
EP 3407715 B1
EP 3407798 B1
EP 3407944 B1
EP 3408033 B1
EP 3408302 B1
EP 3408943 B1
EP 3409274 B1
EP 3409634 B1
EP 3410718 B1
EP 3410835 B1
EP 3411307 B1
EP 3414066 B1
EP 3414194 B1
EP 3414206 B1
EP 3415092 B1
EP 3415515 B1
EP 3415643 B1
EP 3416292 B1
EP 3416575 B1
EP 3416627 B1
EP 3416865 B1
EP 3416944 B1
EP 3418247 B1
EP 3419970 B1
EP 3420190 B1
EP 3421409 B1
EP 3421601 B1
EP 3421796 B1
EP 3422868 B1
EP 3422902 B1
EP 3423035 B1
EP 3423388 B1
EP 3423657 B1
EP 3425018 B1
EP 3426449 B1
EP 3426574 B1
EP 3426867 B1
EP 3426983 B1
EP 3429368 B1
EP 3429432 B1
EP 3429720 B1
EP 3430214 B1
EP 3430337 B1
EP 3433198 B1
EP 3440300 B1
EP 3449926 B1
EP 3449931 B1
EP 3450621 B1
EP 3450631 B1
EP 3450642 B1
EP 3452460 B1
EP 3452760 B1

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

25 12 2019
27 11 2019
27 11 2019
14 08 2019
18 12 2019
04 12 2019
05 02 2020
22 01 2020
20 11 2019
04 12 2019
20 11 2019
20 11 2019
13 11 2019
27 11 2019
04 12 2019
20 11 2019
11 12 2019
25 12 2019

Nr 6/2020
2019/52
2019/48
2019/48
2019/33
2019/51
2019/49
2020/06
2020/04
2019/47
2019/49
2019/47
2019/47
2019/46
2019/48
2019/49
2019/47
2019/50
2019/52

EP 3453819 B1
EP 3455432 B1
EP 3457461 B1
EP 3462914 B1
EP 3463212 B1
EP 3467205 B1
EP 3469352 B1
EP 3472904 B1
EP 3477453 B1
EP 3484453 B1
EP 3484814 B1
EP 3485600 B1
EP 3496550 B1
EP 3500323 B1
EP 3506872 B1
EP 3512616 B1
EP 3519907 B1
EP 3520377 B1

OGŁOSZENIA
ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: 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 i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 1890684
(54) Leczenie zaburzeń snu i czuwania
(21) 0618 (22) 2020 04 02
(71) SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., SEOUL (KR)
(93) EU/1/19/1408 2020 01 20 SUNOSI - SOLRIAMFETOL
(T3) (68) 1891101
(54) Środki wiążące sklerostynę
(21) 0619 (22) 2020 04 08
(71) AMGEN INC., THOUSAND OAKS (US)
(93) EU/1/19/1411 2019 12 11 EVENITY - ROMOSOZUMAB
ZŁOŻONE WNIOSKI
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: 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 i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68)196278
(54) Związki pochodne beta-amino-tetrahydroimidazo[1,2-a]pirazyny lub tetrahydrotriazolo[4,3-a]pirazyny, zawierająca je kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie
(21) 0099 (22) 2007 08 28
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., RAHWAY (US)
(93) EU/1/07/383/001 do 018 2007 03 21 JANUVIA-SITAGLIPTIN
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(71)

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

numer prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

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

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 423 do nr 71 436)

(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71425
(41) 2020 01 13
A01K 55/00 (2006.01)
127451
(22) 2018 07 02
KAMIŃSKI PIOTR, Dankowice (PL)
KAMIŃSKI PIOTR, Dankowice (PL)
Podkurzacz pszczelarski

(Y1) (11) 71427
(41) 2020 01 02
(51) A23N 17/00 (2006.01)
B01F 7/08 (2006.01)
A01N 29/00 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
(21) 127414
(22) 2018 06 18
(72) DOBROWOLSKI RADOSŁAW, Konin (PL)
(73) DOBROWOLSKI RADOSŁAW FALKE MASCHINENBAU, Konin (PL)
(54) Urządzenie do przygotowywania mieszanek paszowych
(Y1) (11) 71436
(41) 2019 06 03
(51) A47C 7/54 (2006.01)
A47C 17/34 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
(21) 126796
(22) 2017 11 20
(72) MASZKIEWICZ GRZEGORZ, Rypin (PL)

(73) REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin (PL)
(54) Hak tapicerski
(Y1) (11) 71433
(41) 2014 11 24
(51) A61F 7/02 (2006.01)
(62) 403884
(21) 128516
(22) 2013 05 14
(72) CON JOLANTA, Drezdenko (PL); KŁOSKO MAGDALENA,
Drezdenko (PL)
(73) CON JOLANTA, Drezdenko (PL); KŁOSKO MAGDALENA,
Drezdenko (PL)
(54) Okład termiczny jednorazowego użytku
(Y1) (11) 71432
(41) 2018 05 21
(51) B01D 39/14 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 125773
(22) 2016 11 17
(72) DRZEWIECKI PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) DRZEWIECKA GRAŻYNA CAPSELLA P.P.H.U., Łódź (PL)
(54) Filtr warstwowy do wody
(Y1) (11) 71424
(41) 2019 08 12
(51) B64D 47/06 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
(21) 127924
(22) 2018 12 21
(72) PIECH IZABELA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ramię bezzałogowego statku powietrznego
(Y1) (11) 71435
(41) 2019 08 26
(51) B65D 90/08 (2006.01)
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B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(21) 127043
(22) 2018 02 16
(72) SŁUSZKO CIAPIŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) KORPORACJA BUDOWLANO-HANDLOWA AKORD HERNAS,
KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(54) Listwa górna boczna zabudowy kontenerowej
(Y1) (11) 71434
(41) 2017 09 25
(51) B65G 1/04 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
(62) 416510
(21) 127579
(22) 2016 03 16
(72) MARKIEWICZ RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przechowywania przesyłek kurierskich i/albo
pocztowych
(Y1) (11) 71428
(41) 2019 12 02
(51) B65G 21/14 (2006.01)
B65G 15/02 (2006.01)
(21) 127367
(22) 2018 05 25
(72) DUDZIŃSKI DARIUSZ, Lublin (PL); RÓŻYCKI ŁUKASZ, Krępiec (PL);
CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Segment skrętny przenośnika taśmowego
(Y1) (11) 71426
(41) 2020 01 02
(51) B66C 1/40 (2006.01)
(21) 127418
(22) 2018 06 19
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania poprawności ustawiania obiektów
w wodzie
(Y1) (11) 71431
(41) 2018 07 02
(51) C02F 1/32 (2006.01)
(21) 125902
(22) 2016 12 30
(72) ROKICKI CEZARY, Góra Kalwaria (PL)
(73) PROFFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie przenośne do dezynfekcji wody
(Y1) (11) 71430
(41) 2018 08 13
(51) C02F 3/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
(21) 126030
(22) 2017 02 10
(72) KIELISZEK DAMIAN, Cierpice (PL); JAROCKI JAN, Toruń (PL);
STANIK MARCIN, Szembekowo (PL)
(73) INVEST-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Instalacja do dekantacji ścieków
(Y1) (11) 71423
(41) 2018 02 26
(51) F23B 40/04 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(62) 418374
(21) 128237
(22) 2016 08 17
(72) MIZERNY ZBIGNIEW, Pleszew (PL); URBAŃSKI GRZEGORZ,
Szczury (PL)
(73) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO-MIZ, Pleszew (PL)
(54) Palnik retortowy kotła grzewczego
(Y1) (11) 71429
(41) 2019 08 26
(51) F28D 1/053 (2006.01)
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F24D 19/06 (2006.01)
A47K 10/06 (2006.01)
(21) 127046
(22) 2018 02 16
(72) ZAKRZEWSKI ADAM, Wawrzyny (PL); BIERNACKI MICHAŁ,
Katowice (PL)
(73) W-M GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszyce (PL)
(54) Grzejnik łazienkowy

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01K 55/00 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A01N 29/00 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
A47C 17/34 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
A47K 10/06 (2006.01)
A61F 7/02 (2006.01)
B01D 39/14 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B01F 7/08 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64D 47/06 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)

71425
71427*
71427*
71427
71436
71436*
71434*
71429*
71433
71432
71430*
71427*
71424*
71424
71435

B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65G 21/14 (2006.01)
B65G 15/02 (2006.01)
B66C 1/40 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)

71435*
71435*
71434
71428
71428*
71426
71432*
71431
71430
71436*
71423
71423*
71423*
71429*
71429

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

71423
71424
71425
71426
71427
71428
71429

F23B 40/04 (2006.01)
B64D 47/06 (2006.01)
A01K 55/00 (2006.01)
B66C 1/40 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
B65G 21/14 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)

71430
71431
71432
71433
71434
71435
71436

C02F 3/00 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
B01D 39/14 (2006.01)
A61F 7/02 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 124755
(U1) (21) 125041
(U1) (21) 125746
(U1) (21) 126501

15/2017
22/2017
09/2018
26/2018

(U1) (21) 126502
(U1) (21) 126631
(U1) (21) 126963
(U1) (21) 126995

26/2018
07/2019
16/2019
19/2019

Nr 6/2020
(U1) (21) 127006
(U1) (21) 127051
(U1) (21) 127430

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
17/2019
18/2019
03/2019

(U1) (21) 127624
(U1) (21) 128086

07/2019
20/2019

23
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 68527
(Y1) (11) 69052
(Y1) (11) 69282

2018 11 27 Prawo wygasło w całosci.
2018 08 23 Prawo wygasło w całosci.
2018 06 09 Prawo wygasło w całosci.
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–
–

(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–

numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
data prawa z rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografia wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Dom
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 26 042 do nr 26 094)

32-00
(11) 26042
(22) 2019 01 11
PADUREK KAROLINA, Wrocław (PL)
PADUREK KAROLINA
Symbol graficzny

(21) 27276

(51) 06-02
(11) 26043
(22) 2019 10 23
(73) PIKUL KAZIMIERZ ALCOVE PRODUCTION,
Dąbrowa Tarnowska (PL)
(72) PIKUL KAZIMIERZ
(54) Łóżko sypialne
(55)

(21) 28071

(51) 25-03
(11) 26044
(22) 2019 11 20
(73) KUCHARSKI ADAM, Myślibórz (PL)
(72) KUCHARSKI ADAM

(21) 28163

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

(51) 02-01
(11) 26045
(22) 2019 12 11
(21) 28213
(73) KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(72) DACYSZYN KATARZYNA
(54) Biustonosz
(55)

(51) 32-00
(11) 26046
(22) 2019 12 23
(21) 28242
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TAKO, Częstochowa (PL)
(72) TRYLSKI MATEUSZ, TRYLSKI GRZEGORZ
(54) Zdobnictwo
(55)

Nr 6/2020
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 26047
(22) 2019 05 31
(21) 27702
KEMPKIEWICZ-ZGODZIŃSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
KEMPKIEWICZ-ZGODZIŃSKA MAGDALENA
Pokrowiec na piłkę

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

02-03
(11) 26048
(22) 2020 03 03
WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
WALASEK MARCIN
Maska na twarz

(21) 28435

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

06-04
(11) 26049
(22) 2020 01 14
MACHOCKI ADAM, Kielce (PL)
MACHOCKI ADAM, MACHOCKA MILENA
Półka

(21) 28277

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

06-04
(11) 26050
(22) 2020 01 21
MACHOCKI ADAM, Kielce (PL)
MACHOCKI ADAM, MACHOCKA MILENA
Półka

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

26-01
(11) 26051
(22) 2020 01 03
(21) 28258
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicz Nagrobny

(21) 28303

(51) 26-01
(11) 26052
(22) 2020 01 03
(21) 28259
(73) MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
(72) MYSZKIEWICZ TOMASZ

25

(54) Znicz nagrobny
(55)

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

26-01
(11) 26053
(22) 2020 01 03
(21) 28260
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicz nagrobny

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

26-01
(11) 26054
(22) 2020 01 03
(21) 28261
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicz nagrobny

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

26-01
(11) 26055
(22) 2020 02 05
(21) 28345
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicz nagrobny

(51) 26-01
(11) 26056
(22) 2020 02 05
(21) 28346
(73) MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
(72) MYSZKIEWICZ TOMASZ
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(54) Znicz nagrobny
(55)

Nr 6/2020

(51) 26-01
(11) 26060
(22) 2020 01 19
(21) 28291
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 32-00
(11) 26057
(22) 2020 01 13
(21) 28271
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(72) KUBALA ROMAN
(54) Wzór graficzny
(55)
(51) 26-01
(11) 26061
(22) 2020 01 19
(21) 28292
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 26-01
(11) 26058
(22) 2020 01 18
(21) 28289
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 26-01
(11) 26062
(22) 2020 01 29
(21) 28318
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 26-01
(11) 26059
(22) 2020 01 18
(21) 28290
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 21-01
(11) 26063
(22) 2020 01 04
(73) MROZIŃSKA MAGDALENA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ICE-PLAST,
Wręczyca Wielka (PL)
(72) MROZIŃSKI JAKUB

(21) 28263
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(54) Zestaw klocków
(55)

(51) 19-08
(11) 26064
(22) 2020 01 10
(73) FRANSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(72) KODYM BARTOSZ
(54) Etykieta
(55)

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

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

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

(21) 28266

09-09
(11) 26065
(22) 2020 01 21
(21) 28296
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 26066
(22) 2020 01 21
(21) 28297
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 26067
(22) 2020 01 21
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)

27

(21) 28298

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

09-09
(11) 26068
(22) 2020 01 21
(21) 28299
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26069
(22) 2020 01 21
(21) 28300
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26070
(22) 2020 01 21
(21) 28301
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51)
(30)
(73)
(72)

14-03
(11) 26071
(22) 2020 01 20
(21) 28293
2019 07 24
201930395665.0 (CN)
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,LTD., Guangdong (CN)
DU SUNYUN
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(54) Telefon
(55)
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(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(51) 19-08
(11) 26072
(22) 2020 01 13
(21) 28273
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(72) KUBIAK CEZARY, BEJNAROWICZ ADAM
(54) Etykieta
(55)

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

30-02
(11) 26075
(22) 2020 03 11
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Pomieszczenie dla kota

(21) 28451

(51) 32-00
(11) 26076
(22) 2020 01 13
(21) 28269
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(72) KUBALA ROMAN
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 11-01
(11) 26073
(22) 2020 01 02
(21) 28257
(73) LYDIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) YILDIRIM MARTA
(54) Element biżuteryjny
(55)

(51) 25-01
(11) 26074
(22) 2020 02 03
(73) BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice (PL)
(72) JAKUBOWSKI TOMASZ

(21) 28336

(51) 32-00
(11) 26077
(22) 2020 01 13
(21) 28272
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(72) KUBALA ROMAN
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 26078
(22) 2020 01 13
(21) 28270
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
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(72) KUBALA ROMAN
(54) Wzór graficzny
(55)

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

(51) 09-03
(11) 26079
(22) 2020 01 20
(21) 28294
(73) SUCHODOLSKI PIOTR, SUCHODOLSKI PAWEŁ IN DUPLO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(72) SUCHODOLSKI PIOTR, SUCHODOLSKI PAWEŁ MAREK
(54) Pudełko z uchwytem
(55)

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

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

02-03
(11) 26080
(22) 2020 03 31
CHWIŁOWICZ TOMASZ JAGUAR, Słupca (PL)
CHWIŁOWICZ TOMASZ
Maska ochronna

29

(21) 28508

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

09-09
(11) 26083
(22) 2020 01 28
(21) 28321
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26084
(22) 2020 01 28
(21) 28323
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 02-02
(11) 26085
(22) 2020 02 03
(73) D.P. COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) OGONOWSKI WALDEMAR
(54) Koszulka
(55)

(21) 28338

(51) 26-01
(11) 26086
(22) 2019 10 31
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL

(21) 28105

09-09
(11) 26081
(22) 2020 01 28
(21) 28319
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 26082
(22) 2020 01 28
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)

(21) 28320
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(54) Ozdoba znicza
(55)
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(72) LAUDAŃSKI PIOTR
(54) Probówka z nakrętką do przechowywania materiału biologicznego
(55)

(51) 08-09
(11) 26087
(22) 2019 12 23
(21) 28240
(73) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(72) HOFFMAN KRZYSZTOF, WRONA PAWEŁ, ŻABIŃSKI DAMIAN
(54) Kompensator długości linki
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

24-02
(11) 26091
(22) 2019 12 31
(21) 28256
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
LAUDAŃSKI PIOTR
Zestaw próbówek z nakrętkami w stelażu

(51) 15-03
(11) 26088
(22) 2019 12 23
(21) 28243
(73) BIARDZKI SŁAWOMIR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, Zbuczyn (PL)
(72) BIARDZKI SŁAWOMIR
(54) Filtr rozdzielacza do opryskiwacza rolniczego
(55)
(51) 06-01
(11) 26092
(22) 2019 11 21
(21) 28167
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli tapicerowanych
(55)

(51) 24-02
(11) 26089
(22) 2019 12 31
(21) 28254
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(72) LAUDAŃSKI PIOTR
(54) Probówka z nakrętką do przechowywania materiału biologicznego
(55)

(51) 24-02
(11) 26090
(22) 2019 12 31
(21) 28255
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)

(51) 09-01
(11) 26093
(22) 2019 07 30
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw (PL)
(72) TARKO TOMASZ
(54) Butelka
(55)

(21) 27767
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(51) 25-01
(11) 26094
(22) 2019 12 18
(73) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) STACHURA DARIUSZ, ŁAZĘCKI DARIUSZ
(54) Element izolacyjny
(55)

(21) 28231

(11) 20951
(11) 20952
(11) 20953
(11) 20954
(11) 20959
(11) 20961
(11) 20972
(11) 20973
(11) 20974
(11) 20982
(11) 20985
(11) 20986
(11) 20987
(11) 20988
(11) 20989
(11) 20990
(11) 20991

2019 04 04
2019 04 04
2019 04 10
2019 04 10
2019 04 23
2019 04 17
2019 04 01
2019 04 02
2019 04 04
2019 04 04
2019 04 14
2019 04 18
2019 04 18
2019 04 18
2019 04 18
2019 04 18
2019 04 07
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Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 00088
(11) 00089
(11) 00114
(11) 00115
(11) 00119
(11) 00304
(11) 07218
(11) 07272
(11) 07964
(11) 08097
(11) 14492
(11) 14709
(11) 14713
(11) 14714
(11) 14715
(11) 14720
(11) 14721
(11) 14753
(11) 14871
(11) 14888
(11) 14889
(11) 14890
(11) 15227
(11) 15313
(11) 15788
(11) 15838
(11) 15839
(11) 15860
(11) 15890
(11) 16524
(11) 20903
(11) 20918
(11) 20919
(11) 20944
(11) 20945
(11) 20948
(11) 20949
(11) 20950

2019 04 09
2019 04 09
2019 04 28
2019 04 28
2019 04 30
2019 04 09
2019 04 21
2019 04 26
2019 04 23
2019 04 30
2019 04 16
2019 04 24
2019 04 21
2019 04 22
2019 04 22
2019 04 14
2019 04 14
2019 04 07
2019 04 07
2019 04 07
2019 04 07
2019 04 07
2019 04 01
2019 04 30
2019 04 15
2019 04 15
2019 04 15
2019 04 17
2019 04 06
2019 04 16
2019 04 14
2019 04 14
2019 04 02
2019 04 02
2019 04 03
2019 04 04
2019 04 04
2019 04 07

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 17997 A. Wykreślono: SOCHA MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HIGROPOL, Kopalnia, Polska 150236031;Wpisano:
BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie, Polska 022148754
(11) 21913 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW,
JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno,
Polska 250465455;Wpisano:DOMEL MEBLE PODŁOGI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455
(11) 22251 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska;Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917
(11) 22704 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW,
JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno,
Polska 250465455;Wpisano: DOMEL MEBLE PODŁOGI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455
(11) 22705 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW,
JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno,
Polska 250465455;Wpisano: DOMEL MEBLE PODŁOGI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455
(11) 24186 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW,
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JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno,
Polska Kępno, Polska 250465455 ;Wpisano: DOMEL MEBLE PODŁOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455

Nr 6/2020

(54) 1. Pojazd, 2. Wnętrze pojazdu
(55)

(11) 24258 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW,
JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno,
Polska Kępno, Polska 250465455 ;Wpisano: DOMEL MEBLE PODŁOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 06-01 (11) DM/203 529 (15) 17.10.2019 (45) 17.04.2020
(73) MAN Truck & Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1. Siedzenie do środków transportu
(55)
(51) 12-06 (11) DM/206 758 (15) 07.11.2019 (45) 03.04.2020
(73) RABENKO Lev Yosypovych, vul. Olesia Honchara, bud. 26-28,
kv. 67, 01054 Kyiv (UA)
(54) Statek
(55)

(51) 07-06 (11) DM/206 257 (15) 05.11.2019 (45) 13.03.2020
(73) Hervé Buri, Industrie 24C, 1373 Chavornay (CH)
(54) Patyczek do kanapek
(55)

(51) 12-08 (11) DM/206 494 (15) 29.10.2019 (45) 20.03.2020
(73) Aspark Co., Ltd., Umeda Gate Tower 10F, 1-9 Tsurunocho,
Kita-ku, 530-0014 Osaka (JP)

(51) 12-16 (11) DM/206 778 (15) 11.03.2020 (45)
03.04.2020
(73) Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg, 40531
Göteborg (SE)
(54) Kratownica wlotu powietrza do pojazdów
(55)
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(51) 12-16 (11) DM/206 865 (15) 17.10.2019 (45) 17.04.2020
(73) MAN Truck & Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 München (DE)
(54) 1.- 4. Obudowa tylnego lusterka do pojazdów
(55)
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(51) 03-01 (11) DM/207 213 (15) 03.03.2020 (45) 24.04.2020
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Geneva (CH)
(54) 1.Torebka ręczna
(55)

(51) 14-04 (11) DM/207 343 (15) 13.08.2019 (45) 24.04.2020
(73) ALEXANDER SAVOYSKY, ul. A.Gubina, build. 28, ap. 42,
357736 Kislovodsk (RU) ERIK MAKKILL, Djankoisky pr., build. 5,
ap. 3, room 3, 117623 Moscow (RU)
(54) 1. Graficzny interfejs użytkownika dla ekranów wyświetlacza
lub ich części
(55)

(51) 09-01 (11) DM/207 402 (15) 26.03.2020 (45) 01.05.2020
(73) F&I Beverages AG, Baarerstrasse 52, CH-6300 Zug (CH)
(54) 1. Butelka do napojów
(55)

(51) 11-01 (11) DM/206 969 (15) 11.04.2019 (45) 17.04.2020
(73) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris (FR)
(54) 1.- 4. Kamienie szlachetne
(55)

(51) 07-06 (11) DM/207 526 (15) 11.03.2020 (45) 01.05.2020
(73) Hervé Buri, Industrie 24C, 1373 Chavornay (CH)
(54) 1. Patyczek do kanapek
(55)

(51) 07-06 (11) DM/207 527 (15) 11.03.2020 (45) 01.05.2020
(73) Hervé Buri, Industrie 24C, 1373 Chavornay (CH)
(54) 1. Patyczek do kanapek
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) majonezy KĘTRZYN
(540)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 327 801 do nr 328 100)

(111) 327801
(220) 2014 11 14
(210) 435706
(151) 2019 11 07
(441) 2015 03 02
(732) KACZMAREK KRZYSZTOF ELKAR, Kęty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QSL
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia i przyrządy pomiarowe, urządzenia i przyrządy kontrolne, magnetyczne
urządzenia i przyrządy laboratoryjne, magnetyczne urządzenia
i przyrządy pomiarowe, magnetyczne urządzenia i przyrządy kontrolne, elektryczne urządzenia i przyrządy laboratoryjne, elektryczne
urządzenia i przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolne, aparatura i przyrządy dla chemii, 11 urządzenia
do dejonizacji wody, aparatura i urządzenia do oczyszczania wody,
aparaty jonizacyjne do uzdatniania powietrza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do suszenia, urządzenia
i instalacje do suszenia, sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania wody, aparatura destylacyjna.
(111) 327802
(220) 2019 07 15
(210) 502292
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNOHANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn (PL)

(591) czerwony, biały
(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 majonezy, ciasta, musztardy, sosy.
(111) 327803
(220) 2014 11 14
(210) 435711
(151) 2019 12 10
(441) 2015 03 02
(732) ROMANOWSKI ANDRZEJ MOTELIK-AGRO, Wrzoski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOTELIK-AGRO
(510), (511) 31 buraki, cebula, choinki, drewno w kłodach, drewno
w stanie surowym,pnie drewniane,dynie, groch, jęczmień, kukurydza, rzepak, ogórki, otręby zbożowe, owies, pokarm dla zwierząt,
pszenica, sałata, słoma na paszę, ziemniaki, żyto, 43 bary szybkiej
obsługi, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem
produktami i transportem, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 327804
(151) 2017 08 31

(220) 2015 06 24
(441) 2015 10 12

(210) 443962
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(732) TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD,
Xiqing, Tianjin (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEIHUA
(540)

(531) 01.07.06, 01.07.12, 05.05.21, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 25 odzież, odzież wodoodporna, obuwie, wyprawka
dziecięca, nakrycia głowy, rękawiczki, szaliki, wyroby pończosznicze,
paski, stroje na maskaradę.
(111) 327805
(220) 2019 05 14
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) DUDEK PAWEŁ PABLO, Łąkta Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MT MACHINE TRADE maszyny budowlane
(540)

(210) 499701

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, akcesoriów budowlanych, elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego, pojazdów, materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, paliwa, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
publikowanie tekstów reklamowych, przygotowanie i druk prospektów reklamowych, usługi marketingowe i promocyjne, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, pośrednictwo w zakresie handlu, usługi agencji importowo-eksportowej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, wynajmowanie nośników reklamowych.
(111) 327806
(220) 2019 06 06
(210) 500800
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) STASIEŁUK WOJCIECH ABSOLUT, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVA PRALNIA EKOLOGIA
(540)

35

(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające
się głównie z kaczki, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka,
gotowe posiłki składające się głównie z wołowiny, gotowe posiłki
z drobiu, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, burgery
z indyka, burgery z wołowiny, produkty mięsne w formie burgerów,
gotowe posiłki z drobiu, frytki, frytki ziemniaczane sałatki warzywna,
sałatki gotowe, sałatki drobiowe, sałatki z kebabem, sałatki podawane na przystawkę, pokrojone sałatki warzywne zapiekanki, 30 kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, nadziewane kanapki, kanapki
z kurczakiem, kanapki z indykiem, kanapki z wołowiną, zawijane kanapki typy wrap, wrapy z kurczakiem, wrapy z wołowiną, wrapy z kebabem, wrapy drobiowe, chleb pita, cheeseburgery, tortilla, chipsy
tortilla, quesadilla, enchilada, burrito, sosy, sos do kebabów, sos pikantny, sos chili, sos z ostrej papryki chili, sos pomidorowy, sosy na bazie pomidorów, sos czosnkowy, gotowe sosy, sosy ziołowe, mięsne
sosy, sosy salsa, keczup, sosy sałatkowe, sos barbecue, sosy na bazie
majonezu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, 35 promocja, promocja sprzedaży, skomputeryzowana promocja działalności
gospodarczej, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi zarządzania
społecznością on-line, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, zarządzanie relacjami z klientami, tworzenie list potencjalnych klientów,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy
klientów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty inne niż sprzedaż, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
38 fora jako pokoje rozmów dla serwisów społecznościowych, 41
prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, kursy szkoleniowe związane
z ubsługą klienta, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, 43
usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-food, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiarnie, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
udostępnianie opinii na temat restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie
prowadzenia barów, restauracji, kawiarni usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi przygotowywania
dań na zamówienie i dostarczanie do domu.

(111) 327808
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urocare
(540)

(210) 502305

(591) niebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 37 pranie.
(111) 327807
(220) 2019 06 04
(210) 500655
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) SKWARSKA-MACIEJCZUK EWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wariatt

(591) żółty, szary, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13, 26.03.07
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.

36

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 327809
(220) 2019 07 15
(210) 502307
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DULOFOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 327810
(220) 2019 07 14
(210) 502322
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) BABYAISLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABYAISLE
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z wózkami
dziecięcymi, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.
(111) 327811
(220) 2019 07 14
(210) 502323
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) BABYAISLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABYLAND
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z wózkami
dziecięcymi, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
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łów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych.

(111) 327812
(220) 2019 07 16
(210) 502327
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) BAŁUT WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNA ROZKWIT, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZKWIT
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 brykiety węgla, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, knoty do lamp, smary do narzędzi tnących, oleje do natłuszczania, oleje do smarowania, oleje silnikowe, podpałki, smary, smary do narządzi tnących, świece, 7 aeratory, tłoki do amortyzatorów,
bębny jako części maszyn, brzeszczoty pił jako części maszyn, brony,
ciągniki ogrodowe jednoosiowe, reduktory ciśnienia jako części maszyn, zawory jako części maszyn, cylindry i tłoki jako części maszyn,
cylindry do silników, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, dmuchawy, dłuta, przecinaki do maszyn, filtry jako części maszyn
lub silników, filtry powietrza chłodnic silników, frezarki, gaźniki, głowice cylindrów do silników, kariery do maszyn i silników, kompresory [maszyny], korbowody do maszyn, motorów, silników, korby jako
części maszyn, ostrza do kosiarek, kosiarki ogrodowe jako maszyny,
kultywatory, linki sterownicze do maszyn lub silników, łożyska jako
części maszyn, pistolety do malowania, młoty elektryczne, urządzenia do mycia, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych,
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice, noże jako części maszyn,
nożyce elektryczne, obudowy maszyn, rozdrabniarki do odpadów,
ostrza jako części maszyn, paski napędowe do wentylatorów silników, piły [maszyny], piły łańcuchowe, pistolety dozujące klej-elektryczne, pługi, pługi śnieżne, młoty pneumatyczne, podnośniki,
łańcuchy do podnośników jako części maszyn, urządzenia podnośnikowe, podnośniki zębatkowe, polerki elektryczne, pompy, pompy
do instalacji grzewczych, awaryjne agregaty prądotwórcze, prowadnice do maszyn, przegrzewacze jako kotły, przekładnie do maszyn,
przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, regulatory jako
części maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, maszyny rolnicze, rozdrabniarki, rozdrabniacze do celów przemysłowych,
rozdrabniarki odpadów, rozpylacze jako maszyny, rozruszniki silników, rury kotłów jako części maszyn, siewniki jako maszyny, silniki
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie smarowe jako części maszyn, smarownice jako części maszyn, pompy smarownicze, spawarki elektryczne,
sprężyny jako części maszyn, szczotki jako części maszyn, szczotki
elektryczne, szlifierki, rozpylacze do ścieków, świdry wiertnicze jako
części maszyn, świece zapłonowe do silników spalinowych, tarcze
szlifierskie jako części maszyn, tłoki jako części maszyn lub silników,
tłoki do cylindrów, tłoki silników, torby do odkurzaczy, turbiny inne
niż do pojazdów lądowych, uchwyty jako części maszyn, uchwyty
do ostrzy jako części maszyn, uchwyty wiertarskie jako części maszyn, wciągniki jako części maszyn, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wolne koła do pojazdów innych niż lądowe, urządzenia
zapłonowe do silników spalinowych, zawory jako części maszyn lub
silników, przekładnie redukcyjne, koła zębate [zespoły] maszynowe,
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złącza jako części silników, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, informacja o naprawach,
czyszczenie i naprawy kotłów, instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, naprawa zamków, nitowanie, ostrzenie noży, instalowanie
i naprawy pieców, naprawa pomp, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracją silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 44 niszczenie chwastów, chirurgia drzew, hodowla
zwierząt, układanie kompozycji kwiatowych, wysiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo, projektowanie ogrodów, sadownictwo, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi z zakresu szkółki roślinnej, pielęgnacja trawników.

(111) 327813
(220) 2019 07 16
(210) 502328
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) BAŁUT WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNA ROZKWIT, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER Cut
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 05.11.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aeratory, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, cylindry
do silników, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, dmuchawy, frezarki, kompresory, ostrza do kosiarek, kosiarki ogrodowe,
kultywatory, młoty elektryczne, urządzenia do mycia, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, noże jako części maszyn, nożyce
elektryczne, rozdrabniarki do odpadów, ostrza jako części maszyn,
piły jako maszyny, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, młoty pneumatyczne, awaryjne agregaty prądotwórcze, maszyny rolnicze, rozdrabniarki, rozdrabniacze do celów przemysłowych, rozpylacze, siewniki,
silniki inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne, świdry
wiertnicze jako części maszyn, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, kosy,
noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, ostrza kos, świdry, brzeszczoty pił jako części narzędzi, cęgi do cięcia drutu, ręczne narzędzia
do niszczenia chwastów, tarcze cierne szlifierskie z korundu, cykliny
ręczne narzędzia, dłuta, ręczne napinacze do drutu metalowego,
dźwigniki sterowane ręcznie jako podnośniki, frezy, grabie, gwintownice, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, kilofy,
klucze maszynowe stałe, klucze maszynowe nastawne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, łapki do wyciągania gwoździ, łomy, drągi żelazne,
łopatki dla ogrodnictwa, łopaty, młotki, młotki drewniane, młotki
murarskie, motyki, grace, narzędzia ręczne-sterowane ręcznie, nitownice, noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, nożyce sprężynowe,
ręczne przyrządy nożycowe, obcęgi, obcinacze, ręczne narzędzia
do ogrodnictwa, opryskiwacze do środków owadobójczych, osełki,
osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, ostrza, ostrza do strugów,
ostrza kos, przyrządy do ostrzenia, ręczne tarcze do ostrzenia, pilniki, piły jako narzędzia, piły kabłąkowe, oprawy pił ręcznych, piły
wyrzynarki, pogrzebacze, ożogi, przecinaki, przycinacze do drzew,
przyrządy do cięcia, punktaki, narzędzia rolnicze ręczne, urządzenia
do niszczenia pasożytów roślin, sekatory, siekiery, sierpy, skrobaki,
skrzynki uciosowe jako narzędzia, strugi, ręczne przyrządy do szlifowania, ścierania, szpadle, śrubokręty, świdry, świdry ciesielskie,
tarcze szlifierskie ręczne, toczaki, kamienie do ostrzenia, toporki, siekierki, ubijaki, widełki do pielenia, widły, uchwyty do wierteł, wiertła
jako części narzędzi, wiertła jako narzędzia, wiertła ręczne, wycinarki,
zaciski ciesielskie i bednarskie, zębatki.
(111) 327814
(220) 2019 07 16
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) KITA-NADSTAGA DARIA, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA & STRYCH

(210) 502332
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(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi
barowe.
(111) 327815
(220) 2019 07 16
(210) 502360
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAW Decor Collection
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papierowe obrusy, serwetki papierowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, 21
talerze papierowe, kubki papierowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży
następujących towarów: papierowe obrusy, serwetki papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, talerze papierowe, kubki papierowe.
(111) 327816
(220) 2019 07 17
(210) 502381
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 09
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Oczyszczenie SUPLEMENT DIETY REGULUJE PRACĘ JELIT
ALOES, NATURALNY BŁONNIK, JARMUŻ
(540)

(591) biały, czarny, jasnozielony, zielony, jasnopomrańczowy,
ciemnopomarańczowy, brązowy
(531) 05.11.17, 26.01.01, 26.01.18, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i online towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 327817
(151) 2019 12 31

(220) 2019 07 16
(441) 2019 09 09

(210) 502384

38
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(732) BURY ANNA HYDRO TRUCK PRESS-SERWIS MOBILNY,
Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HTPSM HYDRO TRUCK PRESS SERWIS MOBILNY
(540)
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(540)

(591) fioletowy, żółty
(531) 01.15.05, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 4 świece, świeczki.
(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 smary, tłuszcze przemysłowe, woski i płyny, oleje techniczne, oleje silnikowe, 7 koparki hydrauliczne, silniki hydrauliczne
do koparek, koparki do maszyn do rozprężania hydraulicznego,
pompy hydrauliczne, tarany hydrauliczne, pompy hydrauliczne
serwosterowane, samobieżne platformy hydrauliczne, narzędzia
hydrauliczne, młoty hydrauliczne, hydrauliczne klucze dynamometryczne, narzędzia napędzane hydraulicznie, przyrządy hydrauliczne sterujące procesami, urządzenia hydrauliczne sterujące procesami, akumulatory hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, silniki
hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, zawory hydrauliczne, hydrauliczne złącza obrotowe, obwody hydrauliczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, hydrauliczne siłowniki do zaworów,
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, 37 usługi szczelinowania hydraulicznego, instalacja sprzętu
hydraulicznego, wynajem urządzeń hydraulicznych, renowacja
sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
hydraulicznego, konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej
obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego,
serwisowanie dźwigów, naprawa dźwigów, wynajem dźwigów,
instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, konserwacja
i naprawa dźwigów i urządzeń dźwigowych, naprawa siłowników,
montaż elementów hydrauliki siłowej, spawanie do celów naprawczych, naprawa dźwigników przemysłowych do załadunku kontenerów, montaż i naprawa kompresorów do wydmuchu.
(111) 327818
(220) 2019 07 17
(210) 502385
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 09
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUELLA
(510), (511) 16 ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki higieniczne papierowe.
(111) 327819
(220) 2019 07 17
(210) 502398
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria do rowerów.
(111) 327820
(220) 2019 07 17
(210) 502400
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KURZA PACZKA
(510), (511) 29 jaja.
(111) 327821
(220) 2019 07 17
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) POLHEAVEN SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łajski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLHEAVEN

(210) 502403

(111) 327822
(220) 2019 07 17
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) JANUCHOWSKI WALDEMAR, Nowe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra truskawka
(540)

(210) 502405

(531) 05.07.08, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie, 44 usługi rolnicze.
(111) 327823
(220) 2019 07 17
(210) 502412
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENTO
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria do rowerów.
(111) 327824
(220) 2019 07 17
(210) 502417
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) PILACZYŃSKA ALEKSANDRA PRODUKCJA.HANDEL.USŁUGI.
DOBRE OKO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRE OKO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 części do okularów, kolorowe szkła kontaktowe, modne
okulary, mostki do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów,
okulary korekcyjne, okulary lodowcowe, okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki okularów
wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, półfabrykaty soczewek okularowych, przeciwsłoneczne
okulary na receptę, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki
optyczne, woreczki na okulary, zapasowe soczewki do okularów, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, artykuły optyczne [okulary]
korekcyjne, binokle, etui na akcesoria optyczne, etui na okulary, etui
na okulary dziecięce, etui przystosowane do szkieł kontaktowych,
futerały na obiektywy, futerały na okulary, gogle, gogle korekcyjne
do pływania, gogle ochronne, szkła kontaktowe, łańcuszki do binokli,
monokle, ochronne okulary, okulary, okulary dla dzieci, okulary do czytania, etui na okulary, okulary ochronne, oprawki do okularów, okulary
optyczne, okulary [optyka], okulary polaryzacyjne, oprawki do binokli,
oprawki do monokli, oprawki do okularów, oprawki okularowe [puste],
optyczne artykuły, osłony do okularów, pince-nez, pince-nez [binokle],
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pojemniczki do soczewek kontaktowych, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki do soczewek kontaktowych, półfabrykaty soczewek
kontaktowych, przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze
do okularów, soczewki do okularów, soczewki okularowe, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, sznureczki do binokli,
sznureczki do okularów, sznurki do okularów, uchwyty do okularów,
urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, zauszniki do okularów, etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, futerały na okulary słoneczne, łańcuszki
do okularów przeciwsłonecznych, modne okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów słonecznych, paski do okularów przeciwsłonecznych, rzemienie do okularów, soczewki do okularów słonecznych,
soczewki okularów słonecznych, soczewki optyczne do okularów
słonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, sznurki
do okularów przeciwsłonecznych, 44 dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek
optycznych, optometria, usługi badania wzroku [zakłady optyczne],
usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku, badania optyczne.

(111) 327825
(220) 2019 07 17
(210) 502421
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) JUVENES-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Juvenes-Serwis
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, prowadzenie negocjacji w celach biznesowych, negocjowanie umów
biznesowych i transakcji handlowych dla osób trzecich, wykonywanie ekspertyz opłacalności, organizacja grup inwestorskich, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe i ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, doradztwo menedżerskie w celach biznesowych,
usługi agencyjne w zakresie pomocy w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, usługi marketingowe i promocyjne, marketing inwestycyjny
i budowlany, usługi reklamowe, reklama w Internecie, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizacja i prowadzenie wystaw, pokazów, targów, imprez, widowisk, festynów w celach biznesowych,
handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży,
36 prowadzenie działalności inwestycyjnej, prowadzenie działalności inwestycyjnej bezpośredniej oraz w charakterze inwestora
zastępczego, finansowanie inwestycji, usługi związane z finansowaniem inwestycji budowlanych, organizacja i obsługa inwestycji
kapitałowych, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, dzierżawa nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo i obrót
nieruchomościami, analizy rynku nieruchomości, usługi związane
z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, administrowanie budynkami, usługi związane z wynajmowaniem mieszkań,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacja
finansowa, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, usługi negocjacji w zakresie
rozliczenia zobowiązań, monitorowanie zarządzania budynkami,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi związane z budową budynków, dróg, mostów, zapór lub
linii przesyłowych, zarządzanie projektami budowlanymi, usługi
związane z generalnym wykonawstwem w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, przemysłowego i komercyjnego, prace wykończeniowe, prace dekoratorskie, usługi związane z naprawami obiektów
budowlanych, usługi w zakresie drobnych napraw budowlanych,
usługi związane z utrzymaniem budynków w ciągłej używalności,
usługi w zakresie remontów budynków, konserwacje i naprawa
budynków, adaptacje budynków, restauracja budynków, nadzór
budowlany, nadzór budowlany w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, nadzór budowlany w zakresie obiektów inżynierii
wodno-lądowej, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór inwestorski, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne dotyczące budownictwa, doradztwo
inżynieryjne w zakresie usług budowlanych, 42 usługi w zakresie
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projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie
konstrukcyjne, projektowanie budynków i instalacji budowlanych,
wykonywanie projektów technicznych, projektowanie i doradztwo
w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie wnętrz, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie projektowania, usługi
architektoniczne i inżynieryjne, ekspertyzy i badania inżynieryjne,
obsługa inżynieryjna kontraktów budowlanych, usługi zarządzania
projektami inżynieryjnymi, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług architektonicznych i inżynieryjnych.

(111) 327826
(220) 2019 07 18
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) ABEX REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABEX REKREACJA
(540)

(210) 502430

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.08
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw dla dzieci, huśtawki dla
niemowląt, huśtawki poziome w postaci podpartej deski [wyposażenie placów zabaw], karuzele do parków tematycznych, karuzele
do wesołych miasteczek, karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach,
konstrukcje do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia do zabawy
dla dzieci, konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw],
konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], koła losujące,
piaskownice [wyposażenie placów zabaw], przenośne place do gry
w ga-ga, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw dla
dzieci, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy
na place zabaw wykonane z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, siedzenia do huśtawek dla dzieci,
zamki do skakania, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie
[wyposażenie placów zabaw], zjeżdżalnie wodne, artykuły gimnastyczne, balony, baseny kąpielowe [zabawki], broń zabawkowa, ekrany maskujące [artykuły sportowe], gra w kulki, gry nadmuchiwane
do basenów, gry polegające na budowaniu, huśtawki, karuzele będące przedmiotami do zabawy, karuzele do wesołych miasteczek,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki],
kręgle, lalki, maszyny do rzucania piłek, namioty zabawkowe, piłki
do gier i zabaw, pneumatyczne pistolety [zabawki], proce [artykuły
sportowe], przybory do łucznictwa, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, siatki do sportów, śmieszne gadżety do zabawy, tarcze strzelnicze, trampoliny, uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, wiszące karuzele dla dzieci [mobile],
zabawki, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], tory kręglarskie, tory
samochodowe do zabawy, tory do samochodów-zabawek, maty
z puzzli piankowych [zabawki], maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] wewnątrz, maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka], sprzęt golfowy, maty do strzałek, maty do zabawy
do użytku z pojazdami zabawkowymi, 42 wzornictwo przemysłowe,
projektowanie wizualne, projektowanie konstrukcji.
(111) 327827
(220) 2019 07 18
(210) 502461
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qbond
(540)

(591) żółty, zielony, niebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09
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(510), (511) 6 metalowe płyty okładzinowe, metalowe komponenty
budowlane w postaci płyt, metalowe płyty kompozytowe okładzinowe, okładziny elewacyjne aluminiowe, okładziny elewacyjne metalowe, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe płyty okładzinowe, płyty budowlane z tworzyw
sztucznych.

(111) 327828
(220) 2019 07 18
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) PSHEBYLINSKI DZMITRY, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Groszek
(540)

(210) 502477

(111) 327831
(220) 2019 07 19
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBÓRKA
(540)

Nr 6/2020
(210) 502529

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.11,
26.03.23, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 1 sole złożone, sole alkaliczne, sole sodowe, sole do celów
przemysłowych, sól przemysłowa do zmiękczania wody, sól przemysłowa do oczyszczania wody, preparaty do uzdatniania wody, środki
do zmiękczania wody, 3 sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, odkamieniacze do użytku domowego, tabletki do zmywarek, 5
substancje w formie tabletek do stosowania w sterylizacji wody, 30
sól, sól spożywcza, solanka do gotowania.
(591) biały, czarny, brązowy, beżowy, jasnożółty, żółty,
jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy
(531) 24.17.02, 26.01.05, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, brykiety węgla,
brykiety z węgla drzewnego, brykiet lignitowy, podpałki, podpałki
stałe, rozpałki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: węgiel,
węgiel drzewny [paliwo], brykiety węgla, brykiety z węgla drzewnego, brykiet lignitowy, podpałki, podpałki stałe, rozpałki.
(111) 327829
(220) 2019 07 19
(210) 502485
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 26.03.03,
26.04.04, 26.05.03, 26.05.06, 26.05.13, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń).
(111) 327830
(220) 2019 07 19
(210) 502501
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) BUKSIŃSKA IZABELA, Przyjaźń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIĄTY PAZUR
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, a w szczególności tresura zwierząt.

(111) 327832
(220) 2019 07 22
(210) 502557
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPER MINT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.18, 25.07.17
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34
papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery
do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

Nr 6/2020
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(111) 327833
(220) 2019 07 22
(210) 502558
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) WIECZOREK GRZEGORZ ABC-EKO, Czerwieńsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abc eko
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż hurtowa
następujących towarów: gazowe piece nagrzewcze, piece rekuperacyjne gazowe, piece gazowe do ogrzewania pomieszczeń, piece
grzewcze, olejowe piece grzewcze, piece olejowe, palniki gazowe
i olejowe, piece jako urządzenia grzewcze, akcesoria i części zamienne do pieców grzewczych, artykuły hydrauliczne, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory energii słonecznej
do ogrzewania, części zamienne i akcesoria do kolektorów energii
słonecznej do ogrzewania, sprzedaż, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż
hurtowa następujących towarów: artykułów do czyszczenia i konserwacji gazowych pieców nagrzewczych, pieców rekuperacyjnych
gazowych, pieców gazowych do ogrzewania pomieszczeń, pieców
grzewczych, pieców jako urządzeń grzewczych, artykułów hydraulicznych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, kolektorów słonecznych do celów grzewczych,
kolektorów energii słonecznej do ogrzewania.
(111) 327834
(220) 2019 07 22
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 502559
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prezami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia
sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze
w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne
dotyczące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń
i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym
w szczególności: instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy
szkoleniowe w zakresie zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu,
szkolenie sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w zakresie
narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 327835
(220) 2019 07 22
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HUMANICUS CLINIC
(540)

(210) 502560

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.21, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(591) szary, ciemnoszary, pomarańczowy, czarny, biały, beżowy,
brązowy, jasnoniebieski, różowy, czerwony
(531) 29.01.15, 03.04.07, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 21.03.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, w tym
w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama
radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja,
rozrywka i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy
na nartach, nauka w zakresie sportu, obozy sportowe, organizowanie
obozów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie
szkolnych zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie im-

(111) 327836
(220) 2019 07 22
(210) 502565
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) GLOBAL STORAGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZECHOWALNIA 24 CONTAINER STORAGE
(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 39 wynajmowanie magazynów, składowanie towarów,
wypożyczanie kontenerów magazynowych.
(111) 327837
(151) 2019 12 18

(220) 2019 07 22
(441) 2019 09 02

(210) 502582
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(732) CHOJEŃSKIE CENTRUM ORTOPEDYCZNOREHABILITACYJNE PRIMUS MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chojeńskie Centrum Ortopedyczno Rehabilitacyjne primus
medicus
(540)

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.25, 27.01.06
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne i preparaty do czyszczenia, 5
produkty farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, plastry i materiały
opatrunkowe, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje do celów leczniczych, dodatki
odżywcze, 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz aparatury i wyposażenia,
mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia medyczne, w szczególności w formie
abonamentów medycznych umożliwiających korzystanie z usług
danej placówki medycznej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy na cele opieki medycznej i poprawiania jakości
usług medycznych, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
do użytku medycznego, zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi
transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych
i wypadkowych, 41 usługi związane z edukacją zdrowotną, usługi
edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kształcenie praktyczne, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem seminariów,
szkoleń, sympozjów, konferencji, zjazdów, kongresów, instruktaże,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, edukacja w zakresie medycyny, usługi w zakresie profilaktyki
zdrowotnej i promocji zdrowia świadczone poprzez organizowanie
szkoleń, konferencji, zjazdów, usługi wydawnicze, szkolenie personelu medycznego, edukacja, 44 pomoc medyczna, usługi rehabilitacyjne i opieki pielęgniarskiej, doradztwo w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi w zakresie kontrolowania zdrowia
pracowników, badania diagnostyczne, tworzenie i prowadzenie placówek służby zdrowia, usługi medyczne, kompleksowa działalność
lecznicza w zakresie usług szpitalnych, klinicznych, ambulatoryjnych,
lekarskich, pielęgniarskich, badań diagnostycznych, laboratoryjnych,
bakteriologicznych, aromaterapia, usługi banku krwi, chirurgia plastyczna, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, masaż,
opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne,
ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, porady psychologiczne, usługi sanatoryjne, stomatologia, szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia (inseminacja), usługi
terapeutyczne, usługi klinik medycznych, usługi położnych, usługi
telemedyczne, wypożyczenie sprzętu medycznego, wypożyczenie
urządzeń sanitarnych, usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania lub poprawy zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania i terapia
psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna
i ortodoncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne.
(111) 327838
(151) 2019 12 19
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(732) EFFECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) effective
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przy
zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usłu-
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gi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi zarządzania biznesowego
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi
związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel
walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, notowania giełdowe, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu
do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo,
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi
badań dotyczących finansów, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41 doradztwo
zawodowe, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, informacja o edukacji, informacja o rekreacji,
instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy],
kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne,
nauka gimnastyki, nauka judo, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowa-
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nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42
analizy systemów komputerowych, audyt energetyczny, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów,
badania techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo naukowe, doradztwo technologiczne, profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma
jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
programowanie komputerów, projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek,
przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wzornictwo przemysłowe, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo duchowe, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, organizowanie
ceremonii religijnych, organizowanie spotkań politycznych, organi-
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zowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, poszukiwania genealogiczne, pomoc prawna przy tworzeniu
umów poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie skradzionych przedmiotów,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi
adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
arbitrażowe, usługi detektywistyczne, usługi dozorcze [concierge],
usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen
internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 327839
(220) 2019 07 23
(210) 502625
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDITRANS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni oraz sprzedaży poprzez Internet aparatów i urządzeń oraz materiałów medycznych,
stomatologicznych i protetycznych tj.: aerozole (dozowniki) do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura do anestezjologii, bandaże elastyczne
i podtrzymujące, bandaże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne dla chorych,
cewniki, aparatura i instrumenty chirurgiczne, elektrokardiografy,
przyrządy do fizykoterapii, fotele dentystyczne i lekarskie, igły do celów medycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków i medyczne, kaniule, katgut, klamry chirurgiczne, kompresory dla chirurgii,
lampy do celów medycznych i leczniczych, lancety, lasery do celów
medycznych, lusterka dentystyczne i stosowane w chirurgii, łóżka
specjalne do celów leczniczych, łyżki do leków, aparatura i przyrządy
do masażu, maski anestozjologiczne, meble do celów medycznych,
aparatura i instrumenty medyczne, nici chirurgiczne, nitki do czyszczenia zębów, nożyce chirurgiczne, ochraniacze na palce do celów
leczniczych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, urządzenia
i instalacje do promieni rentgenowskich, lampy-promienie ultrafioletowe, protezy, protezy dentystyczne, aparaty radiologiczne i rentgenowskie do celów medycznych, rękawice do celów medycznych,
skalpele, spluwaczki, stetoskopy, aparatura i instrumenty stomatologiczne, szczęki sztuczne, szczypczyki, pincety, szyny chirurgiczne,
termometry do celów medycznych, walizeczki na instrumenty medyczne i chirurgiczne, wiertła dentystyczne, zdjęcia rentgenowskie,
zęby sztuczne, zgłębniki chirurgiczne, igły i materiały do zszywania,
materiały do wypełnień stomatologicznych, preparaty do dezynfekcji i sterylizacji, materiały do endodoncji, masy wyciskowe, akcesoria stomatologiczne, preparty do profilaktyki w stomatologii, sprzęt
i urządzenia medyczne dla stomatologii, skanery wewnątrzustne,
frezarki i drukarki 3D dla stomatologii, unity dentystyczne, mikroskopy i lupy dla stomatologii, autoklawy, piaskarki stomatologiczne,
usługi marketingowe dla branży stomatologicznej, 37 usługi naprawy i serwisowania wyrobów medycznych i urządzeń stosowanych
w stomatologii i protetyce, 41 usługi szkoleniowe świadczone dla
lekarzy stomatologów, higienistek, asystentek, protetyków i kierowników oraz managerów branży stomatologicznej.
(111) 327840
(220) 2019 07 23
(210) 502636
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISaF

Nr 6/2020

(540)

(591) biały, żółty, granatowy, czarny, czerwony
(531) 27.05.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41 edukacja medyczna i chirurgiczna, usługi klubów zdrowia,
kształcenie praktyczne chirurgów i personelu medycznego, organizowanie wystaw związanych z edukacją lub kulturą, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
42 badania w dziedzinie mechaniki, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, testowanie materiałów.
(111) 327841
(220) 2019 07 23
(210) 502641
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) WĄS GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
GIEWU, Brzezie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fprop
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu,
wycena nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi finansowania, wynajmowanie, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
(111) 327842
(220) 2019 07 24
(210) 502660
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Orla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMBANICA
(540)

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 327843
(220) 2019 07 24
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOLO car
(540)

(210) 502671

(591) ciemnoróżowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 leasing finansowy.
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(111) 327844
(220) 2019 07 24
(210) 502684
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) RUCHNIEWICZ ROMUALD PAWEŁ BIOCOMPLETE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO Complete
(540)

(591) biały, ciemnozielony, czarny, jasnozielony, zielony
(531) 26.04.06, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa żywności ekologicznej, żywności bezglutenowej, żywności dla wegetarian, żywności dla
wegan, inuliny do użytku w przemyśle spożywczym, kultur bakterii
dodawanych do produktów spożywczych, bakterii pro biotycznych
do użytku w przemyśle spożywczym, barwników spożywczych,
żeli do czyszczenia zębów, herbat ziołowych do celów leczniczych,
błonnika pokarmowego, żywności dla niemowląt, żywności dla diabetyków, suplementów diety i preparatów dietetycznych, środków
oczyszczających, preparatów witaminowych i mineralnych, mieszanych preparatów witaminowych, dodatków witaminowych i mineralnych, ziół leczniczych, suszonych jadalnych wodorostów, suszonych
owoców, mieszanek owoców suszonych, produktów z suszonych
owoców, przekąsek na bazie suszonych owoców, suszonych daktyli, suszonych fig, suszonych jagód goji, suszonych jagód inkaskich,
suszonych moreli, orzechów makadamia, orzechów blanszowanych,
migdałów mielonych, prażonych orzechów ziemnych, preparowanych orzechów pistacjowych, rodzynków, rodzynków sułtanek, rodzynków korynckich, śliwek suszonych, suszonych truskawek, wiórków kokosowych, suszonej żurawiny, substancji agar-agar do celów
kulinarnych, galaretek, pektyny do celów kulinarnych, pektyny owocowej, żelatyny, bulionów, mięsa i wędlin, chorizo, kiełbas wędzonych, mięsa wędzonego, filetów z piersi kurczaka, świeżych indyków,
świeżych kurczaków, podrobów, mięsa mielonego, past mięsnych,
salami, części indyka, mięsa z indyka, kawałków kurczaka, schabu
wieprzowego, steków z mięsa, szynki, wołowiny, suszonych grzybów
jadalnych, grzybów konserwowanych, masła z orzechów, masła migdałowego, pyłków kwiatowych jako żywność, warzyw mrożonych,
mrożonych owoców, mrożonych owoców morza, ryb mrożonych, jaj,
jaj przepiórczych, deserów owocowych, deserów mlecznych, deserów jogurtowych, jogurtów, kefirów, serów dojrzewających, serów
świeżych niedojrzewających, serów z mleka koziego, mleka koziego,
serów twarogowych, twarogu, margaryny, masła, masła klarowanego, maślanki, mleka kokosowego, mleka, kwaśnego mleka, mleka
zsiadłego, napojów na bazie jogurtu, napojów z jogurtu, napojów
na bazie mleka migdałowego, mleka ryżowego, napojów na bazie
mleka orzechowego, mleka owsianego, spożywczego oleju kokosowego, mleka owczego, sera owczego, tofu, serów topionych, śmietany, tempehu, owoców przetworzonych, przecierów owocowych,
mleka sojowego, grochu łuskanego, jadalnych nasion słonecznika,
soczewicy, oleju z orzechów, oleju z pestek winogron, olejów spożywczych, oleju z siemienia lnianego do celów kulinarnych, jadalnego oleju rzepakowego, oleju sezamowego, oleju słonecznikowego
do celów spożywczych, oliwy z oliwek, oliwy z oliwek z pierwszego
tłoczenia, smalcu, humusu, chipsów jabłkowych, przetworzonych
buraków, dżemów owocowe, falafeli, fasolki konserwowej, filetów
z wędzonego śledzia, groszku konserwowego, warzyw konserwowanych, koncentratów pomidorowych, kukurydzy słodkiej konserwowanej, warzyw marynowanych, przecieru pomidorowego, filetów
anchois, ryb przetworzonych, ryb marynowanych, ryb konserwowanych, kałamarnicy przetworzonej, paluszków rybnych, chipsów
ziemniaczanych w postaci przekąsek, pomidorów konserwowanych,
gotowych dań warzywnych, przetworzonej spiruliny, budyniów
w proszku, budyniów deserowych, lodów spożywczych, aromatów
do żywności, sorbetów, lodów wodnych o smaku owocowym w postaci lizaków, posypek z cukru, bułki tartej, cukru, brązowego cukru,
drożdży stosowanych jako składnik spożywczy, proszku do pieczenia, skrobi kukurydzianej do celów spożywczych, sody oczyszczonej do celów spożywczych, ziół suszonych, ziół przetworzonych,
ziół do celów spożywczych, naparów ziołowych, herbat, mieszanek
herbat, herbaty zielonej, herbaty imbirowej, białej herbaty, herbaty
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czarnej, herbaty earl grey, herbaty z rumianku, herbaty ziołowej, yerba mate, kakao, kakao w proszku, rozpuszczalnego kakao w proszku,
kawy, cappuccino, espresso, kawy mielonej, kawy w formie parzonej,
kawy rozpuszczalnej, substytutów kawy na bazie zbóż lub cykorii,
ziaren kawy, past spożywczych, past sojowych do użytku jako przyprawa, makaronów, makaronów chińskich, makaronów gryczanych,
makaronów ryżowych, produktów spożywczych z kukurydzy, makaronów sojowych, makaronów orkiszowych, makaronów jaglanych,
makaronów kukurydzianych, makaronów owsianych, makaronów
semolinowych, płatków z naturalnego ryżu, przetworzonej komosy
ryżowej, nieprzetworzonej komosy ryżowej, pierożków ravioli, ryżu,
kasz, kaszy gryczanej, kaszy jaglanej, kaszy manny, kaszy kukurydzianej, kuskusa, kaszek, mąki, mąki kokosowej, mąki kukurydzianej,
mąki owsianej, mąki ryżowej, mąki orkiszowej, skrobi ziemniaczanej
do celów spożywczych, mąki z tapioki, mąki żytniej, musli, płatków
zbożowych gotowych do spożycia, płatków kukurydzianych, płatków
owsianych i pszenicznych, miodu, miodu naturalnego, cukierków
miodowych, miodu ziołowego, deserów czekoladowych, musów deserowych, syropów spożywczych, mrożonej kawy, syropu klonowego, syropu z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, kukurydzy
prażonej, ziaren sezamu, pasty curry, chleba, chleba żytniego, bułek,
pączków, ciastek, ciast, serników, biszkoptów, chrupków kukurydzianych, chrupków zbożowych, chrupków ryżowych, czekolady, czekolady mlecznej, żelek, batoników, chałwy, krówek, pierników, musów,
ketchupu, chrzanu, majonezu wegańskiego, majonezu, musztardy,
octu, octu winnego, pesto, sosów pomidorowych, sosów sojowych,
przypraw, mieszanek przypraw, ekstraktów przypraw, soli spożywczej, lasek wanilii, słodzików naturalnych, płatków śniadaniowych,
spodów do pizzy, tortille, alg do spożycia przez ludzi, orzechów, migdałów, orzechów brazylijskich świeżych, orzechów laskowych, świeżych orzeszków nerkowca, świeżych orzechów włoskich, świeżych
orzeszków piniowych, orzechów pistacjowych świeżych, grzybów
świeżych, ziaren kakaowych w stanie surowym, kaszy jęczmiennej,
świeżej ciecierzycy, grochu świeżego, siemienia lnianego, nasion, nasion roślin, sezamu jadalnego, warzyw świeżych, świeżych owoców,
mrożonych napojów owocowych, koncentratów soków owocowych,
koncentratów do sporządzania napojów bezalkoholowych, soków,
soków warzywnych, soków owocowych, piwa bezalkoholowego,
wina bezalkoholowego, bezalkoholowych ekstraktów z owoców
używanych do sporządzania napojów, syropów do napojów bezalkoholowych, lemoniady, napojów energetyzujących, bezalkoholowych napojów gazowanych, soków aloesowych, wody kokosowej
jako napoju, wody mineralnej, wody źródlanej, napojów sportowych
wzbogacanych proteinami, mat do zwijania sushi, pałeczek jako
sprzęt kuchenny, naczyń do mieszania koktajli, ekologicznych środków czystości, ekologicznych kosmetyków.

(111) 327845
(220) 2019 07 25
(210) 502702
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Angel
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, obrót nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna, domy opieki, opieka zdrowotna, hospicja, usługi
klinik medycznych, szpitale, placówki opieki pielęgniarskiej, fizjoterapia, fizykoterapia.
(111) 327846
(220) 2019 07 25
(210) 502703
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) BARTOSZUK WIESŁAWA ABROS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABROS
(510), (511) 5 pijawki do celów medycznych, 35 sprzedaż pijawek
do celów medycznych, książek oraz płyt cd z zakresu hirudoterapii,
41 prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu hirudoterapii, 44 zabiegi
hirudoterapii.
(111) 327847
(151) 2019 12 23

(220) 2019 07 26
(441) 2019 09 09

(210) 502749
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(732) DOROŻAŁA SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) alpejska
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne.
(111) 327848
(220) 2019 07 26
(210) 502757
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Big Egg 1,25
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.17, 24.17.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327849
(220) 2019 07 26
(210) 502758
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prenata 1.0
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 27.07.11,
27.07.17, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327850
(220) 2019 07 26
(210) 502759
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StabiloSan
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327851
(151) 2019 12 23

(220) 2019 07 26
(441) 2019 09 09

(210) 502760

Nr 6/2020

(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calfsan piękne cielęta
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327852
(220) 2019 07 26
(210) 502763
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OvuSan S
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się u drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.
(111) 327853
(220) 2019 07 26
(210) 502764
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Meggi 35 piękne cielęta
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 25.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327854
(220) 2019 07 26
(210) 502767
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unipro XP
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(540)

(732) BERNACIAK EWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perilla
(540)

(591) jasnoniebieski, żółty, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327855
(220) 2019 07 26
(210) 502768
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mycosan
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt
tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(111) 327856
(220) 2019 07 26
(210) 502772
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY BESTPEST MAŁGORZATA ŚWIĘTOSŁAWSKA, JACEK ŚWIĘTOSŁAWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADIX Zn
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 327857
(220) 2019 07 26
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 09
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lipo Q10
(540)

(210) 502773

(220) 2019 07 29
(441) 2019 09 09

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki,
olejki eteryczne, preparaty do higieny osobistej i pielęgnacji ciała,
kosmetyki do makijażu i demakijażu, 18 torby, torebki, etui, teczki,
portfele, portmonetki, plecaki, kosmetyczki ze skóry, imitacji skóry lub innych materiałów naturalnych oraz ich imitacji, 25 odzież
wierzchnia, odzież sportowa i turystyczna, bielizna osobista, kostiumy plażowe i kąpielowe, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 327859
(220) 2019 07 29
(210) 502838
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732) ARTIEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekkowool
(540)

(531) 09.01.05, 27.05.01
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, poduszki, poduszki do siedzenia, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane,
tkaniny lniane, tkaniny nylonowe, tkaniny z włókien chemicznych,
tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, tekstylia, tekstylia do sypialni, pościel, bielizna pościelowa i koce, poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, poszewki na kołdry, kołdry puchowe,
kołdry frotte, kołdry z materiałów tekstylnych, narzuty, koce, koce jedwabne, koce wełniane, koce bawełniane, koce na kanapę, ręczniki,
ręczniki frotte.
(111) 327860
(220) 2019 07 29
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732) TOPPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Partis
(540)

(210) 502839

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych, ziarno do żywienia zwierząt.

(531) 03.06.11, 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia,
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(111) 327858
(151) 2019 12 30
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(210) 502835

(111) 327861
(220) 2019 07 29
(210) 502840
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732) PROFES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFES
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 24.15.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
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przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, rekrutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 41 informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], produkcja mikrofilmów, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie online książek elektronicznych i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 327862
(220) 2019 07 29
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) PUTO MICHAŁ NEZILLO, Końskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 502847

(591) czarny, różowy
(531) 26.11.13, 26.13.01, 26.13.99, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 327863
(220) 2019 07 29
(210) 502854
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXTILMARKET
(540)

(591) czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 środki
owadobójcze, środki przeciw robactwu, roztoczom, 9 urządzenia
biurowe, 16 artykuły biurowe, artykuły szkolne, artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, 18 paski, torby, plecaki, portfele, rzemienie,
skóry, skórzane paski, walizki, 25 ubrania, berety, czapki, kapelusze,
nakrycia głowy, buty, obuwie, paski, bielizna, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, 35 usługi reklamowe, prowadzenie interesów
osób trzecich.
(111) 327864
(220) 2019 07 29
(210) 502860
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS
SPÓŁKA AKCYJNA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMOWENT
(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13

Nr 6/2020

(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wentylatory dachowe, wentylatory do systemów wentylacji,
okapy do urządzeń wentylacyjnych, wyciągi [wentylacja], przepustnice do instalacji wentylacyjnych, terminale wentylacyjne, wyciągi
wentylacyjne, instalacje wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne,
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi [wentylacyjne lub
klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 17 kształtki, niemetalowe do rur sztywnych, giętkie rury, rurki,
węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur
sztywnych, wszystkie niemetalowe, 19 kanały [dukty] niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kanały z materiałów
niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, rury sztywne, niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 40
obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka
materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw
sztucznych.

(111) 327865
(220) 2019 07 29
(210) 502868
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aktiplus
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, jogurty, jogurty probiotyczne,
jogurty pitne.
(111) 327866
(220) 2019 07 29
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) GAPA SYLWESTER LALALA, Żuromin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTIK LaLaLa
(540)

(210) 502871

(591) czarny, różowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż:
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody.
(111) 327867
(220) 2019 07 29
(210) 502891
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infopole
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, mobilne aplikacje do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, oprogramowanie do pobrania, 35 usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, informacja o działalności gospodarczej i doradztwo
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biznesowe w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego usług sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów rolnych, analiza rynku i udzielanie informacji
w zakresie rolnictwa, 38 usługi w zakresie technologii informacyjnych, mianowicie zapewnianie dostępu do baz danych w globalnej
sieci komputerowej, która dostarcza informacji i porad w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie] w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nauczanie
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 42 usługi i badania
naukowe i technologiczne w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do świadczenia profesjonalnych usług
konsultacyjnych w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 44
usługi w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, szkodników
i chorób roślin, usługi doradcze w zakresie stosowania agrochemikaliów i pestycydów, udzielanie informacji związanych z rolnictwem
przez Internet.

(111) 327868
(220) 2016 05 05
(210) 456019
(151) 2020 01 30
(441) 2016 08 01
(732) KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW CZESŁAW
CARYK SPÓŁKA JAWNA, Pająków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROKUS Tradycja i natura
(540)

(591) ciemnobrązowy, biały
(531) 06.19.01, 06.19.09, 26.02.07, 26.02.08, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.12, 05.01.07
(510), (511) 29 dżemy, grzyby konserwowe, zupy jarzynowe jako
przetwory, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kompoty, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, marmolada, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, pikle, przecier jabłkowy, przecier
pomidorowy, pulpa owocowa, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, warzywa
gotowane, warzywa konserwowane, zupy jako przetwory, 30 sos
żurawinowy, sosy z pomidorów, keczup, 32 bezalkoholowe wyciągi
z owoców, syropy do napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe.
(111) 327869
(220) 2017 06 06
(151) 2020 01 20
(441) 2017 07 10
(732) JANICKI DOMINIK, Borek Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inducta
(540)

(210) 472625

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 13.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 nagrzewnice indukcyjne, 35 usługi w zakresie sprzedaży nagrzewnic indukcyjnych.
(111) 327870
(220) 2017 12 19
(210) 480349
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE A DAY 1
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(540)

(531) 01.15.09, 01.03.15, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 żywność i substancje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, suplementy dietetyczne dla ludzi, napoje
z dodatkami dietetycznymi.
(111) 327871
(220) 2018 05 10
(151) 2020 01 31
(441) 2018 06 25
(732) BT ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOMATIC
(540)

(210) 485824

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 26.02.07, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe metalowe, bramy metalowe, płyty metalowe do drzwi,
nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi metalowe,
futryny do drzwi metalowe, gałki metalowe, bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, kasy pancerne, sejfy, klucze, kółka
metalowe do kluczy, kłódki, metalowe łańcuchy zabezpieczające,
metalowe ograniczniki do bram, ogrodzenia metalowe, pancerze
z płyt, płyty i blacha pancerna, metalowe rolety zewnętrzne, rygle
do klamek lub zasuw, zamki metalowe inne niż elektryczne, zamki
na zasuwy, metalowe zamknięcia do pojemników, nieelektryczne
zamknięcia drzwiowe, śluzy zewnętrzne, szlabany, triody, blokady
drzwi, 7 elektryczne automaty do otwierania drzwi, elektryczne
automaty do zamykania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania
i zamykania drzwi, sterowane elektrycznie urządzenia do poruszania kurtyn, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych
wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników
w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu
i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, czujniki, czytniki (sprzęt przetwarzania danych), czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dzwonki,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia
do transmisji dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne urządzenia kontrolno – sterujące wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, karty
magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kodery
magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mikrofony, mikroprocesory, monitory, napędy dyskowe, magnetyczne nośniki informacji, optyczne
nośniki informacji, obwody drukowane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, płytki z obwodami drukowanymi
wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli
dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych
i biurowych, procesory, układy scalone, urządzenia do przetwarzania
danych wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów
kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, urządzenia do zdalnego sterowania wyłącznie
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w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu
i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, urządzenia GPS, wideofony, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji
oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, zamki elektryczne, elementy elektroniczne wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz
systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, urządzenia telekomunikacyjne,
elektroniczny sprzęt powszechnego użytku wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych,
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, sprzęt
elektryczny wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach
hotelowych i biurowych, systemy automatycznej identyfikacji i kontroli obiegu kluczy, aparaty do rejestrowania czasu pracy, aparatura
do przetwarzania informacji, instalacje elektryczne zapobiegające
kradzieży, zamknięcia drzwiowe elektryczne, systemy kontroli dostępu do pomieszczeń, urządzeń i kluczy, elektromechaniczne depozytory kluczy, elektromechaniczne depozytory innych przedmiotów
wartościowych, w tym nośników danych, dokumentów, drobnych
urządzeń elektronicznych, elektromechaniczne depozytory wkładkowe na klucze, elektromechaniczne depozytory kluczy specjalnych,
elektroniczne szafki depozytowe, samoobsługowe szafki na klucze,
automatyczne szafki na klucze, szafki na klucze alarmowe, elektroniczne breloki identyfikacyjne, dotykowe panele sterowania wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli
dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych
i biurowych, czytniki kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe, programatory kart zbliżeniowych, elektroniczne urządzenia regulujące
do sterowania blokadami, ryglami lub zworami, systemy bezobsługowej automatycznej recepcji, urządzenia łączące depozytory z elementami systemu kontroli dostępu, okablowanie sieciowe i elektryczne, kamery, serwery baz danych, dystrybutory kart, urządzenia
uruchamiane monetą, żetonem lub kartą, instrumenty i aparaty
elektryczne elektroniczne, elektro-optyczne wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania
parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych,, 36 administrowanie nieruchomościami, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie informacją, 37 instalowanie drzwi
i okien, naprawa zamków, naprawy i konserwacja skarbców, 45 kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozór nocny, monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, ochrona osobista, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli sprawowana przy wykorzystaniu urządzeń
elektronicznych, licencjonowanie programów komputerowych, wypożyczanie sejfów, usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne,
usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
usługi nadzoru alarmowego, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 327872
(220) 2018 05 10
(210) 485825
(151) 2020 01 31
(441) 2018 06 25
(732) BT ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOMATIC
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe metalowe, bramy metalowe, płyty metalowe do drzwi,
nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi metalowe,
futryny do drzwi metalowe, gałki metalowe, bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, kasy pancerne, sejfy, klucze, kółka
metalowe do kluczy, kłódki, metalowe łańcuchy zabezpieczające,
metalowe ograniczniki do bram, ogrodzenia metalowe, pancerze
z płyt, płyty i blacha pancerna, metalowe rolety zewnętrzne, rygle
do klamek lub zasuw, zamki metalowe inne niż elektryczne, zamki
na zasuwy, metalowe zamknięcia do pojemników, nieelektryczne
zamknięcia drzwiowe, śluzy zewnętrzne, szlabany, triody, blokady
drzwi, 7 elektryczne automaty do otwierania drzwi, elektryczne
automaty do zamykania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwie-
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rania i zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania
i zamykania drzwi, sterowane elektrycznie urządzenia do poruszania kurtyn, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych
wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli
dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych
i biurowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, czujniki, czytniki (sprzęt przetwarzania danych), czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dzwonki,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia
do transmisji dźwięku, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, instalacje elektryczne, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, karty
magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kodery
magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mikrofony, mikroprocesory, monitory, napędy dyskowe, magnetyczne nośniki informacji, optyczne
nośniki informacji, obwody drukowane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, parkometry, płytki z obwodami drukowanymi
wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli
dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych
i biurowych, procesory, układy scalone, urządzenia do przetwarzania
danych wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów
kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, urządzenia do zdalnego sterowania wyłącznie
w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu
i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, urządzenia GPS, wideofony, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji
oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, zamki elektryczne, elementy elektroniczne wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz
systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, urządzenia telekomunikacyjne,
elektroniczny sprzęt powszechnego użytku wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych,
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, sprzęt
elektryczny wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach
hotelowych i biurowych, systemy automatycznej identyfikacji i kontroli obiegu kluczy, aparaty do rejestrowania czasu pracy, aparatura
do przetwarzania informacji, instalacje elektryczne zapobiegające
kradzieży, zamknięcia drzwiowe elektryczne, systemy kontroli dostępu do pomieszczeń, urządzeń i kluczy, elektromechaniczne depozytory kluczy, elektromechaniczne depozytory innych przedmiotów
wartościowych, w tym nośników danych, dokumentów, drobnych
urządzeń elektronicznych, elektromechaniczne depozytory wkładkowe na klucze, elektromechaniczne depozytory kluczy specjalnych,
elektroniczne szafki depozytowe, samoobsługowe szafki na klucze,
automatyczne szafki na klucze, szafki na klucze alarmowe, elektroniczne breloki identyfikacyjne, dotykowe panele sterowania wyłącznie w zakresie automatycznej recepcji oraz systemów kontroli
dostępu i sterowania parametrami w pomieszczeniach hotelowych
i biurowych, czytniki kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe, programatory kart zbliżeniowych, elektroniczne urządzenia regulujące
do sterowania blokadami, ryglami lub zworami, systemy bezobsługowej automatycznej recepcji, urządzenia łączące depozytory z elementami systemu kontroli dostępu, okablowanie sieciowe i elektryczne, kamery, serwery baz danych, dystrybutory kart, urządzenia
uruchamiane monetą, żetonem lub kartą, instrumenty i aparaty
elektryczne, elektroniczne, elektro-optyczne wyłącznie w zakresie
automatycznej recepcji oraz systemów kontroli dostępu i sterowania
parametrami w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, 36 administrowanie nieruchomościami, depozyty kosztowności, depozyty
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przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie informacją, 37 instalowanie drzwi
i okien, naprawa zamków, naprawy i konserwacja skarbców, 45 kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozór nocny, monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, ochrona osobista, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli sprawowana przy wykorzystaniu urządzeń
elektronicznych, licencjonowanie programów komputerowych, wypożyczanie sejfów, usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne,
usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
usługi nadzoru alarmowego, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 327873
(220) 2018 06 04
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planeta Energii
(540)

(210) 486637

(591) fioletowy, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 18.05.10
(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, usługi organizowania, przygotowania targów/ wystaw: Usługi organizowania, uczestnictwa w targach/ wystawach, prezentacjach towarów i/
lub usług, pośrednictwo handlowe,usługi pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów handlowych / biznesowych,usługi doradcza
oraz usługi związane z negocjacją warunków współpracy i zawierania umów: usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami
usługi z zakresu public relations, usługi konsultingowe i doradcze
w zakresie public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych
i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych
w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling
operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc
w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie,
kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych
baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych,
komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
wydawnictwa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 327874
(220) 2018 06 09
(210) 486907
(151) 2019 10 31
(441) 2018 10 08
(732) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL-HENRYK KONOPKA,
Stanisław Dolny (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 02.07.13
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie dla tancerzy.
(111) 327875
(220) 2018 06 28
(210) 487671
(151) 2019 10 31
(441) 2018 10 08
(732) DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pinczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEKPOL
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, środki
korozyjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa,
energia elektryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodząco-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny
kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, arkusze], blacha
stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, drabiny metalowe,
drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut
aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi (urządzenia
do otwierania-) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki],
gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy metalowe, kanalizacja
(rury rozgałęźne do-) metalowe, klamry [zaciski] metalowe, kominy
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa metalowa, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, liny
metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne
metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
(ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, pokrycia dachów,
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki]
ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, rolety
zewnętrzne metalowe, ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo],
ściany (pokrycia metalowe-) [budownictwo], słupy metalowe, słupy
metalowe [elementy konstrukcyjne], stal lana [staliwo], stal (rolety
ze-), stal surowa lub półprzetworzona, szkielety metalowe [budownictwo], szkieletowe rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe, taśma stalowa, wsporniki metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne
i budowlane], stopy stali, metalowe kątowniki stalowe, rury i rurki
ze stali, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, 7 koła maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny do budowy dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, narzędzia [części maszyn], piły o napędzie innym niż
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ręczny, podajniki [części maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia przeładunkowe
do załadunku i wyładunku, 11 instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
światła do pojazdów, urządzenia grzewcze do pojazdów, 16 broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie
[wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, prospekty, publikacje drukowane, torby
papierowe, 17 materiały do uszczelniania okien i drzwi, wilgoć w budynkach (substancje do izolacji przeciw-), przewody giętkie niemetalowe, 19 asfaltowe (nawierzchnie-), azbestowy (cement-), beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana (tektura-) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, cegły, cement, deski
[drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane forniry,
drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile,
drewno obrobione, drogi (materiały do budowy i pokryć-), drogi (materiały wiążące do naprawy-), drzwi niemetalowe, drzwi pancerne
niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, drzwiowe (płyty-) niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips [materiał
budowlany], izolacyjne (szkło-) [budownictwo], kamień budowlany,
karton budowlany, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo-), kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe,
krokwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki dachowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
niemetalowe słupy, ochronne (bariery-) drogowe niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, parapety okienne (niemetalowe-), piaskowiec
dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia
dachowe z gontów, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spustowe-) niemetalowe, rury (sztywne-), niemetalowe [budownictwo],
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny
(dachowe-) niemetalowe, schody niemetalowe, schody (stopnie-)
niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne-) niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki
[ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku
w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sygnalizacyjne nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, targowe (pawilony-), tynk, wapień,
wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed
słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał budowlany], żwir, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje reklamowe, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
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spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów
z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotela-

Nr 6/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, agencje kredytowe, analizy finansowe, organizacja
zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania,
usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i naprawa magazynów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, lakierowanie, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi
hydrauliczne, usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem
żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, budowa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja
basenów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, ładowanie akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, nitowanie, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed
korozją, budowa fundamentów pod tamy, instalowanie i naprawa
wind, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, dystrybucja wody, frankowanie przesyłek pocztowych, dostarczanie kwiatów, dostarczanie
paczek, chroniony transport przedmiotów wartościowych, logistyka
transportu, organizowanie rejsów, eskortowanie podróżnych, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów,
pojazdy (wypożyczanie-), przechowywanie łodzi, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport pasażerski,
usługi car-sharingu, usługi w zakresie organizowania transportu dla
wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie
zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy, obróbka metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie i obróbka drewna, składanie materiałów
na zamówienie dla osób trzecich, sortowanie odpadów i materiałów
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], szlifowanie, trasowanie laserem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchniowych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drewna, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, 42
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, ho-
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sting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], miernictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, powielanie programów komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie [kontrola] pojazdów
pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne,
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje
samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania, stołówki, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrodnictwo krajobrazowe,
pielęgnacja trawników, pomoc medyczna, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, łaźnie publiczne do celów higienicznych,
łaźnie tureckie, depilacja woskiem, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, sadzenie
drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękności,
sanatoria (usługi-), świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi saun, usługi
solariów, usługi terapeutyczne, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
kontrola bezpieczeństwa bagażu, licencjonowanie własności intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach
publikacji oprogramowania, usługi serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 327876
(151) 2019 10 31

(220) 2018 06 29
(441) 2018 10 08

(210) 487690
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(732) PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eSign.tech
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
aplikacje do pobrania na smartfony, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów,
czytniki kart chipowych, czytniki kart elektronicznych, czytniki
kart inteligentnych, czytniki kart USB, czytniki RFID, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, dokumentacja komputerowa
w formie elektronicznej, elektroniczne bazy danych, elektroniczne
jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne
systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia szyfrujące, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne znaczniki, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, karty magnetyczne do identyfikacji osób, identyfikacyjne karty magnetyczne,
instalacje do komunikacji elektronicznej, karty chipowe, karty inteligentne, karty kodowane, karty kodowane do użytku w transakcjach
w punktach sprzedaży, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty magnetyczne kodowane, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
zawierające mikroprocesory, kodowane karty identyfikacyjne, kodowane karty klucze, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty
plastikowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe stacje robocze, magnetycznie kodowane karty do przechowywania danych, mechanizmy kontroli dostępu, mobilne aplikacje, moduły
komputerowe, moduły pamięci elektronicznych, nośniki informacji
[elektryczne lub elektroniczne], nośniki informacji [kodowane lub
magnetyczne], oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line,
oprogramowanie do bankowości, oprogramowanie do księgowości,
oprogramowanie do kryptografii, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do przygotowywania zeznań
podatkowych, oprogramowanie do smart fonów, oprogramowanie
do technologii biznesowych, oprogramowanie do uwierzytelniania,
oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie zabezpieczające, sprzęt do szyfrowania, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia
do synchronizacji czasu, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, infrastruktura jako usługa (laaS), oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych,
przechowywanie danych online, przechowywanie dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci
elektronicznej, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji online, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych
transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji,
wiadomości i danych, szyfrowanie obrazów cyfrowych, tworzenie
cyfrowych znaków wodnych, tworzenie kopii zapasowych danych
elektronicznych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci
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administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi certyfikacji danych
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], usługi przechowywania danych elektronicznych
i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych,
usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
w zakresie zabezpieczania danych, wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi.

(111) 327877
(220) 2018 06 30
(210) 487699
(151) 2019 10 31
(441) 2018 10 08
(732) WITES MAJA PRACOWNIA PROJEKTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WITES CARPORTS
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 42 badania techniczne, testowanie materiałów, ekspertyzy inżynieryjne, inżynieria konstruowania obiektów i urządzeń
technicznych, projektowanie konstrukcji: projektowanie wiat metalowych, samochodowych, rowerowych, architektura.
(111) 327878
(220) 2018 10 04
(210) 491280
(151) 2019 12 19
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANELIN VC 300
(510), (511) 3 Środki do mycia paneli podłogowych i ściennych.
(111) 327879
(220) 2018 10 04
(210) 491284
(151) 2019 12 19
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANELIN VC 300
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26.03.23, 27.05.05, 29.01.12, 07.15.05
(510), (511) 3 Środki do mycia paneli podłogowych i ściennych.
(111) 327880
(220) 2018 10 22
(210) 491865
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWEMER
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(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.02
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 37 usługi budowlane i instalacyjne,
naprawy, czyszczenie pomieszczeń, budynków, otwartych terenów,
pojazdów, taboru kolejowego, wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
rozbiórka budynków, usługi porządkowe, remontowe, konserwacja
i renowacja budynków, maszyn, urządzeń biurowych, komputerów,
instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, roboty budowlane izolacyjne, impregnowanie materiałów
budowlanych i podłogowych, 39 usługi transportowe i magazynowe,
dystrybucja energii, ciepła, wody, przesyłek, 41 nauczanie, kształcenie,
tłumaczenia, rozrywka, sport, 44 projektowanie terenów zielonych,
ogrodów, usługi sanitarne, 45 usługi ochroniarskie.
(111) 327881
(220) 2018 11 13
(151) 2019 06 25
(441) 2018 12 27
(732) SOFOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFOS
(540)

(210) 492621

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo inwestycyjne.
(111) 327882
(220) 2018 11 16
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 23
(732) LEJKOWSKI KAMIL, Sitna Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECOR HOME & DESIGN
(540)

(210) 492751

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 11 oprawy oświetleniowe, lampki, 16 obrazy, 21 suszarki,
klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki
i durszlaki kuchenne, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa
domowego, deski do krojenia w kuchni, kosze do chleba, łopatki i formy do ciast, cukiernice nie z metali szlachetnych, czajniki i czajniczki
nieelektryczne, czary nie z metali szlachetnych, ręczne narzędzia
do czyszczenia, ściereczki, pakuły i odpady wełniane do czyszczenia,
deski do prasowania, doniczki na kwiaty i osłony nie z papieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty
i szkła, formy i foremki kuchenne, garnki, rondle, patelnie kuchenne
i pokrywki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty
i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy
nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, kieliszki do jajek,
świeczniki nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, klatki dla
zwierząt i ptaków domowych, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki piknikowe, koziołki pod sztuć-
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ce na stół, wyroby kryształowe, kubki nie z metali szlachetnych, kubły
i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne, w tym
na żywność, łapki na muchy, łopatki do ciast, miski, mopy, naczynia
ceramiczne, wanienki i nocniki dla dzieci, ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe, pędzle, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, porcelana, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn, przesiewacze i sita
do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice
do prac domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachetnych,
serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla gospodarstwa
domowego, wyroby szczotkarskie dla gospodarstwa domowego,
dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, tace do użytku domowego
nie z metali szlachetnych, przybory toaletowe, wazony nie z metali
szlachetnych, wazy do zup.

(111) 327883
(220) 2018 12 11
(151) 2019 08 06
(441) 2019 03 11
(732) SHEVELOV IHOR EDUARDOVICH, Lwów (UA)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 493747

(531) 02.01.05, 02.01.08, 02.01.15, 09.07.25, 26.04.05
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje
gazowane, soki, wody, aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez
alkoholu, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, preparaty do produkcji napojów, 33 alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, gazowane napoje alkoholowe, aperitify, wino, nalewki, koktajle,
miód pitny, cydr, preparaty do produkcji napojów alkoholowych.
(111) 327884
(220) 2018 12 11
(210) 493751
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 24
(732) BIOACTIVE-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEMORELLA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy nielecznicze, kremy ochronne, maści nielecznicze, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nielecznicze spraye do ciała, żele do ciała do użytku
kosmetycznego, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne
niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, mleczka kosmetyczne, mydła i żele kosmetyczne, puder do twarzy, puder dla niemowląt, nieleczniczy puder
to twarzy i ciała, szampony, 5 preparaty farmaceutyczne, naturalne
środki lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, napary lecznicze, nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty wspomagające leczenie choroby hemoroidalnej,
preparaty na hemoroidy, preparaty zawierające ekstrakt z chmielu
zwyczajnego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy lecznicze dla dzieci, maści lecznicze, maści antyseptyczne, czopki, czopki
przeciw hemoroidom, spraye lecznicze, lecznicze żele do ciała, żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, farmaceutyczne płyny
do skóry, kompresy, płynne opatrunki w sprayu, aerozole chłodzące
do celów medycznych, lecznicze szampony, talk leczniczy.
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(111) 327885
(220) 2018 12 20
(210) 494136
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skin Advisor
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania
sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, analiza rynku, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie
w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie w zakresie zamówień,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], organizowanie zakupów zbiorowych, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
telemarketing, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.
(111) 327886
(220) 2019 01 23
(210) 494230
(151) 2020 01 10
(441) 2019 04 23
(732) PIOTROWSKA AGNIESZKA ZOFIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Human Skills Center
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 327887
(220) 2019 01 16
(210) 494847
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) OLSZÓWKA JACEK, FRANUSIK MAREK IDEAL-PL SPÓŁKA
CYWILNA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i
(540)

(591) czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.10, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 7 maszyny drukujące i zszywające, maszyny poligraficzne ,urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych,
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akcesoria, 16 maszyny biurowe, gilotyny do papieru, maszyny introligatorskie do użytku biurowego, akcesoria.

(111) 327888
(220) 2019 01 23
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) STEELPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżenin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SteelProfil
(540)

(210) 495124

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 blacha, blacha stalowa, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha do pokrycia dachu z metalu, ocynkowana gruba
blacha stalowa, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachówka metalowa, profile metalowe, profile aluminiowe, metalowe profile wyciskane, profile metalowe do użytku w budownictwie, profile metalowe
do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, metalowe
profile odwadniające, metalowe dachówki holenderskie, prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, prefabrykowane ściany metalowe, prefabrykowane garaże
metalowe, prefabrykowane domy metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 17 pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych,
pianka poliuretanowa [półprzetworzona], pianka poliuretanowa
w blokach, pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, płyty izolacyjne, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, wełna
mineralna, wełna mineralna [izolator], wełna mineralna [materiał
izolacyjny], wełna mineralna do celów izolacyjnych, wełna mineralna
do stosowania jako izolacja do budynków, wełna mineralna do użytku w produkcji materiałów filtracyjnych, izolacje akustyczne, Izolacje
akustyczne budynków, Izolacje do budynków z włókna szklanego,
izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacja podpodłogowa z polistyrenu spienionego, płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, 19 dachówki ceramiczne, dachówki gliniane, dachówki kamienne, niemetalowe dachówki, glazurowane dachówki ceramiczne,
dachówki z zaprawy cementowej, dachówki holenderskie [esówki,
holenderki], przezroczyste dachówki z tworzyw sztucznych, papa
dachowa, smołowana papa dachowa, papa dachowa asfaltowa.
(111) 327889
(220) 2019 01 30
(210) 495369
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) GC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC ENERGY SERVICES FOR POWER PLANTS AND REFINERIES
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, szary, biały
(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.04.10, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, w tym instalacje aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki, 37 montaż, serwis, testy i uruchomienia instalacji elektrycznych, w tym instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, serwis zaworów bezpieczeństwa,
zaworów regulacyjnych i zaworów odcinających.
(111) 327890
(220) 2019 02 06
(210) 495621
(151) 2019 07 26
(441) 2019 03 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUSTORK
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, preparaty progesteronowe.

(111) 327891
(220) 2019 04 01
(210) 495892
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 23
(732) KWIATKOWSKI PIOTR JAN MULTI-SELLER, Konstantynów
Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) panino ITALIAN FOOD WITH LOVE
(540)

(591) czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż żywności, sprzedaż obwoźna żywności, 43
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, bary, snack-bary, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie
oraz ich dostawa.
(111) 327892
(220) 2019 02 18
(210) 496039
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LSA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla jako środki zlepiające
[spoiwo], kruszywa popiołoporytowe jako środki zlepiające [spoiwo],
kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki zlepiające [spoiwo], materiały ogniotrwałe z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, chlorek magnezu do zapewniania ogniotrwałości
materiałów, roztwory ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne, preparaty chemiczne nadające właściwości
ognioodporne, 7 obrabiarki, urządzenia do usuwania odpadów, maszyny i urządzenia do kruszenia i prasowania odpadów, rozdrabniarki odpadów, sortowniki odpadów, przetworniki odpadów [maszyny],
prasy do odpadów, sprężarki do odpadów, maszyny do ekstrakcji
odpadów, maszyny do cięcia odpadów, maszyny do kruszenia odpadów, urządzenia do ubijania odpadów, urządzenia do zagęszczania
odpadów, obrabiarki do usuwania odpadów, maszyny do usuwania
odpadów, prasy do belowania odpadów [maszyny], maszyny do usuwania ciekłych odpadów, urządzenia do odzyskiwania odpadów [maszyny], generatory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, maszyny
do transportu materiałów odpadowych, maszyny do separacji śmieci
i odpadów, maszyny do prasowania odpadów [elektryczne urządzenia do usuwania odpadów], maszyny do transportu odpadów
i śmieci, maszyny przenośniki, kotły parowe [maszyny], podgrzewacze [kotły], suszarnie przemysłowe [maszyny], wirówki przemysłowe,
maszyny filtrujące, separujące i wirówki, maszyny wykorzystywane
w procesie odzyskiwania surowców z odpadów kopalnianych, produkcyjnych, przemysłowych, 11 urządzenia i instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów kopalnianych, produkcyjnych,
przemysłowych, urządzenia i instalacje do odzyskiwania surowców
z odpadów kopalnianych, produkcyjnych, przemysłowych, piece
przemysłowe, piece ogniotrwałe, piece grzewcze, piece obrotowe,
piece do spalania, piece do spalania odpadów, piece do spopielania,
piece do spiekania, piece do wytapiania, piece [urządzenia grzewcze], piece do usuwania odpadów, piece do obróbki odpadów, piece
do obróbki cieplnej, piece do spalania odpadów do celów przemysłowych, kotły, kotły grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
kotły do instalacji grzewczych, instalacje do obróbki chemicznej,
instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje do spalania termicznego, instalacje oczyszczające do materiałów odpadowych, urządzenia i instalacje do suszenia, instalacje spalania do paliw kopalnych,
instalacje przemysłowe do filtrowania cieczy, instalacje spalania
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do paliw odpadowych, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
do odzyskiwania ciepła z powietrza, półki do suszenia, urządzenia
do suszenia, przemysłowe instalacje do suszenia, piece do spalania
odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów, urządzenia grzewcze do użytku przy obróbce materiałów odpadowych, 17
materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne, materiały
uszczelniające, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały
filtrujące, maty izolacyjne, płyty do celów izolacyjnych, 19 materiały
budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla, kruszywa popiołoporytowe, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania
biomasy, 35 doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
w dziedzinie produkcji, dostarczania, transportu i stosowania energii, paliw, gazu, pary wodnej, gorącej wody i powietrza, doradztwo
dotyczące optymalizacji generowania ciepła pozyskiwanego z procesu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów oraz poprzez odzyskiwanie surowców z odpadów kopalnianych, przemysłowych,
produkcyjnych, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów sprzedaży produktów wytworzonych z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych,
usługi w zakresie obsługi skupu i sprzedaży odpadów, w tym za pomocą elektronicznej i internetowej platformy, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów
o skup i sprzedaż odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych
surowców, doradztwo w zakresie skupu i sprzedaży odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych surowców, usługi marketingowe,
promocja sprzedaży, 37 usługi budowlane, usługi instalacji linii technologicznych do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, usługi
instalacji linii technologicznych do odzyskiwania surowców z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych, audyt w zakresie
instalacji elektrycznych, w szczególności w dziedzinie energii, elektryczności, budownictwa, komunikacji i technologii środowiskowej,
usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], wywóz odpadów [czyszczenie], 39 usługi w zakresie transportu-usuwanie odpadów, transport,
załadunek, wyładunek, składowanie i przechowywanie odpadów,
zbieranie odpadów, gromadzenie odpadów, oczyszczanie [usuwanie
i transport] z odpadów, 40 obróbka odpadów, usuwanie odpadów,
recykling, recykling i uzdatnienie odpadów, surowców wtórnych,
produktów chemicznych, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie
surowców, rekultywacja elektrośmieci, odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], pozyskiwanie materiałów z odpadów, produktów chemicznych, przetwarzanie materiałów uzyskanych z odpadów, przetwarzanie odpadów,
rozdrabnianie odpadów, usługi związane z zarządzaniem odpadami,
produktami chemicznymi [recykling, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług], 42 prace naukowo-badawcze w zakresie
nauk technicznych, przemysłu dostarczającego energii, odpadów,
doradztwo związane z wydajnością energii, gospodarką odpadami,
doradztwo w zakresie wykorzystania energii, rekultywacji, odpadów,
konsultacje profesjonalne w zakresie wykorzystania energii, rekultywacji, gospodarki odpadami, środowiska, opracowania projektów,
badania techniczne i naukowe dotyczące energii, odpadów, recyclingu, środowiska, 45 zarządzanie licencjami, zarządzanie i ochrona
praw autorskich i praw pokrewnych, know-how, praw wyłącznych
z zakresu własności przemysłowej.

(111) 327893
(220) 2019 02 18
(210) 496044
(151) 2020 01 17
(441) 2019 04 08
(732) WRONA JAKUB MATEUSZ PROSOFT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVIATOR
(540)

(591) żółty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 01.01.17, 17.05.21, 18.05.01, 18.05.03
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(510), (511) 20 siedziska, fotele, poduszki, kanapy, materace, leżaki, sofy, 25 kombinezony, bluzy, bluzki, koszule, skarpetki, spodnie,
spodenki, spódnice, legginsy, majtki, mundury, nakrycia głowy, kurtki, nauszniki, odzież wodoodporna, ochraniacze, piżamy, podkoszulki, płaszcze, potniki, pulowery, sukienki, swetry, szale, rękawiczki,
szelki, t-shirty, żakiety, szlafroki, trykoty.

(540)

(111) 327894
(220) 2019 02 21
(210) 496266
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994 A
(540)

(591) ciemnozielony, zielony, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów,
41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie
i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, 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 związane z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.

(591) ciemnozielony, zielony, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów,
41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie
i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, 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 związane z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.

(111) 327897
(220) 2019 02 21
(210) 496271
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994 Amber
(540)

(111) 327895
(220) 2019 02 21
(210) 496267
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994 A
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów,
41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie
i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, 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 związane z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(111) 327896
(220) 2019 02 21
(210) 496269
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994 Amber

(591) ciemnoczerwony, czerwony, złoty, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów,
41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie
i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, 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 związane z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(111) 327898
(220) 2019 03 02
(210) 496629
(151) 2019 12 03
(441) 2019 06 24
(732) ABRAMOWICZ DAMIAN SEBASTIAN KUNA SYSTEM,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kuna System
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza, urządzenia oczyszczające
powietrze, nawilżacze powietrza, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, filtry do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody,
urządzenia odsalające wodę wykorzystujące odwróconą osmozę,
urządzenia zmiękczające wodę, zawory do instalacji zaopatrujących
w wodę, ograniczniki przepływu do urządzeń oczyszczających wodę
za pomocą odwróconej osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody, membrany do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt
do uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania
wody, 32 woda, woda mineralna, woda gazowana, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: oczyszczacze powietrza, urządzenia oczyszczające
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powietrze, nawilżacze powietrza, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, filtry do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody do użytku
przemysłowego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia odsalające wodę wykorzystujące odwróconą osmozę, urządzenia zmiękczające wodę, zawory do instalacji zaopatrujących
w wodę, ograniczniki przepływu do urządzeń oczyszczających wodę
za pomocą odwróconej osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody, membrany do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt
do uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania
wody, woda, woda mineralna, woda gazowana.

(111) 327899
(220) 2019 03 11
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) INTERFOOD GMBH, Ubach-Palenberg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGH QUALITY DARY LASU PREMIUM
(540)

(210) 496993

(111) 327900
(220) 2019 03 13
(210) 497156
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 24
(732) R-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R-kom.pl
(540)

(591) niebieski, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line
związane z telefonami komórkowymi i smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line związane z tabletami, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
oraz on-line akcesoriów do telefonów komórkowych, smartfonów
i tabletów.
(220) 2019 03 14
(441) 2019 09 16

(732) KLEBBA BARTŁOMIEJ WEB TRADE, Połchowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTIK LATIKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
analiz rynkowych, badania rynku, usługi w zakresie dekorowania
wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, specjalistyczne doradztwo handlowe,
reklama, sprzedaż artykułów odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, hurtowa i detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć
głowy oraz innych dodatków modowych, w tym za pomocą sklepu
internetowego.
(111) 327902
(220) 2019 02 22
(210) 496318
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) NOWICKI JACEK NOWICKI NATURALNIE, Potaśnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM ZŁOTNICKA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18, 24.03.01,
24.03.07, 24.03.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby wędliniarskie, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, łój spożywczy, ekstrakty mięsne, smalec,
solone mięso, słonina, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, pasty
zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, ekstrakty mięsne,
wyroby z dziczyzny, 35 usługi reklamowe, reklama w masowych
środkach przekazu: internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych mięs
i wyrobów mięsnych pozwalające, nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach branży mięsnej i wędliniarskiej, spożywczej,
sprzedaż protein spożywczych, warzywa, jarzyny, grzyby, owoce:
leśne, sadownicze, ogrodowe-suszone, preparowane, runo leśne
i owoce miękkie leśne.

(111) 327901
(151) 2020 01 17
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(210) 497194

(591) zielony, biały, czarny
(531) 03.04.18, 26.01.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wołowe, drób, ryby, dziczyzna,
przetwory i wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze
spożywcze.
(111) 327903
(220) 2019 03 13
(151) 2020 01 08
(441) 2019 06 24
(732) Articulate Global, Inc., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rise
(540)

(210) 497135

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 42 udostępnianie strony internetowej zawierającej technologię umożliwiającą użytkownikowi tworzenie, rozpowszechnianie i śledzenie kursów szkoleniowych online przy czym żadna z usług
nie jest świadczona w dziedzinie energetyki.
(111) 327904
(220) 2019 03 14
(210) 497208
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 16
(732) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RETICO
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki eteryczne,
olejki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
preparaty witaminowe, produkty lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne,
dodatki homeopatyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze,
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dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki witaminowe w płynie, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, probiotyki (suplementy), suplementy
diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy
prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, suplementy diety dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety dla
ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety do użytku dietetycznego, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt,
herbata ziołowa [napoje lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne.

(111) 327905
(220) 2019 03 17
(210) 497262
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASCORCIN
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające
leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów
medycznych.
(111) 327906
(220) 2019 03 19
(210) 497391
(151) 2020 01 28
(441) 2019 09 30
(732) TQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NO Wreszcie!
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne,
mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane
chipsy, pasztety z wątróbki, wyroby gotowane i mrożone zawierające
drób, zakąski mięsne, serowe, warzywne, owocowe, ziemniaczane,
jajeczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, czekolada oraz napoje na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli,
płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup,
majonez, przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, mrożone kanapki
zawierające drób, pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe,
makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski-słodycze, zwierające ziarna, orzechy, owoce, 35 usługi w zakresie administrowania:
barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystycznymi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, restauracjami
samoobsługowymi, stołówkami, pensjonatami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, artystycznymi, usługi: doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja
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wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama korespondencyjna, doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi sprzedaży towarów: produkty i wyroby żywnościowe, w szczególności artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia
zwierzęcego oraz roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery,
mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła,
zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków,
owocowe i ziemniaczane chipsy, pasztety z wątróbki, pasztety, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada oraz napoje na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron,
chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane,
owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody,
miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy,
sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane i mrożone zawierające drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: owoce i warzywa, produkty
rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
gazowane i niegazowane, soki i napoje owocowe, warzywne, syropy i preparaty do produkcji napojów, piwo, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni, lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, usługi
doradcze dotyczące żywności.

(111) 327907
(220) 2019 03 19
(210) 497397
(151) 2020 01 28
(441) 2019 09 30
(732) TQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO WRESZCIE! OBIADY DOMOWE
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne,
mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane
chipsy, pasztety z wątróbki, wyroby gotowane i mrożone zawierające
drób, zakąski mięsne, serowe, warzywne, owocowe, ziemniaczane,
jajeczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli,
płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup,
majonez, przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, mrożone kanapki
zawierające drób, pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe,
makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski-słodycze, zwierające ziarna, orzechy, owoce, 35 usługi w zakresie administrowania:
barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystycznymi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, restauracjami
samoobsługowymi, stołówkami, pensjonatami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, artystycznymi, usługi: doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama korespondencyjna, doradztwo gospodarcze
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związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi sprzedaży towarów: produkty i wyroby żywnościowe, w szczególności artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia
zwierzęcego oraz roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery,
mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła,
zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków,
owocowe i ziemniaczane chipsy, pasztety z wątróbki, pasztety, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron,
chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane,
owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody,
miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy,
sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane i mrożone zawierające drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: owoce i warzywa, produkty
rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
gazowane i niegazowane, soki i napoje owocowe, warzywne, syropy i preparaty do produkcji napojów, piwo, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni, lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, usługi
doradcze dotyczące żywności.

(111) 327908
(220) 2019 03 22
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) ROJEK MARCIN RAFAŁ 2ARTS, Bębło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOTICK
(540)

(510), (511) 10 urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów
medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia do wzmacniania mięśni
do użytku w rehabilitacji medycznej, narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia
do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych.

(111) 327911
(220) 2019 04 10
(210) 498587
(151) 2020 01 27
(441) 2019 10 07
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Trawienie SUPLEMENT DIETY WSPOMAGA TRAWIENIE
KURKUMA, KOPER WŁOSKI, MIĘTA
(540)

(210) 497589

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 21 urządzenia ultradźwiękowe do odstraszania owadów,
w tym komarów, kleszczy, pcheł.
(111) 327909
(220) 2019 04 02
(210) 498120
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 30
(732) POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERBE
(540)

(531) 03.11.01, 03.11.03, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, skóry,
włosów, paznokci: kremy, mydła, pudry, płyny do higieny intymnej,
środki do makijażu, szminki, pomadki, pastele, lotiony, śmietanki,
żele, mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, szampony, pianki, fluidy,
toniki, balsamy, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, żywność i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do użytku medycznego, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych.
(111) 327910
(220) 2019 04 08
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EGZOTECH
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(210) 498447

(591) biały, czarny, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, żółty,
ciemnożółty
(531) 05.11.01, 05.11.10, 25.07.05, 25.01.19, 27.05.01, 26.01.06,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i online towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 327912
(220) 2019 04 16
(210) 498866
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 09
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AURONERV
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 327913
(220) 2019 04 16
(210) 498869
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 09
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUROTYNA
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 327914
(220) 2019 04 17
(210) 498905
(151) 2020 01 20
(441) 2019 06 24
(732) GŁAZOWSKI MATEUSZ MG TRADE, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winespot
(540)

(591) czarny, biały, bordowy
(531) 01.15.15, 11.03.01, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, zaopatrzenie
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania
zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, 41 degustacje win
[usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], rozrywka związana z degustacją wina, imprezy z degustacją win w celach
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina
do celów edukacyjnych.

(111) 327915
(220) 2019 04 24
(210) 499124
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732) PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) merkur
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe,
rodzynki, 30 produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki
do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania
lodów, proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne
do lodów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza,
galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty
zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych,
mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze,
cukier, ciasta, mieszanki do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast,
preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy
do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety,
mieszanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne do lodów.
(111) 327916
(220) 2019 04 30
(210) 499307
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TYLKO JEDEN
(510), (511) 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 327917
(220) 2019 04 30
(210) 499310
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JEDEN
(510), (511) 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 327918
(220) 2019 05 06
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) POLSKA IZBA MLEKA, Białystok (PL)

(210) 499400
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bez GMO
(540)

(591) żółty, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.11, 26.01.16, 26.01.18, 05.03.15
(510), (511) 5 witaminy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt,
pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, 29 mleko, produkty mleczne, mleko w proszku, nabiał i substytuty nabiału, mleko
zsiadłe, napoje mleczne, napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka,
jogurty, kefiry, śmietana, bita śmietana, śmietanka do kawy w proszku, sery, serek mascarpone, substytuty serów, sery topione, desery
mleczne, desery jogurtowe, twaróg, masło, margaryna, tofu, oleje
spożywcze, olej maślany, 30 lody, mleczne wyroby cukiernicze, ryż
na mleku, mrożone jogurty i sorbety, kleiki spożywcze na bazie mleka, puddingi, budynie deserowe, 31 pasze, artykuły spożywcze dla
cieląt, wzbogacone substancje odżywcze dla zwierząt, napoje dla
zwierząt, 39 transport zwierząt, transporty towarów, magazynowanie towarów.
(111) 327919
(220) 2019 05 07
(210) 499448
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 23
(732) Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEGAZ
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 01.05.01, 29.01.13, 04.03.05, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem i dzierżawa
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe,
agencje nieruchomości’ dzierżawa nieruchomości’ usługi dotyczące
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, przechowywanie pojazdów, 43 wynajmowanie sal konferencyjnych,
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje.
(111) 327920
(220) 2019 05 07
(210) 499482
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 23
(732) GROCHAL GRZEGORZ JAN GESMONT, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAVE A NICE CLIMB
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, czapki
wełniane, bandany, opaski na głowę, kominiarki, t-shirty z krótkim
rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszulki polo,
koszulki dla dzieci, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, podkoszulki z długimi rękawami, topy, polary, bluzy sportowe, kurtki sportowe, spodnie, spodnie dziecięce, spodnie sportowe, paski, skarpetki, getry, kombinezony [odzież], szorty, szorty sportowe.
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(111) 327921
(220) 2019 05 08
(210) 499505
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOMO MOTORICUS
(510), (511) 16 książki, gazety; albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, szkolenie kierowców, szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów,
usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka
prowadzenia pojazdów wyścigowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, usługi w zakresie nauki jazdy
dotyczące wszelkich pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja
edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych
programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja tematycznych programów telewizyjnych,
produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja programów
telewizyjnych na żywo, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, usługi
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, montaż programów telewizyjnych, wynajem programów telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, rozrywka
w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych
dziedzin, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych
transmitowanych za pomocą kamery internetowej, publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, udostępnianie informacji dotyczących motoryzacji za pomocą
portalu on-line, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, wydawanie gazet;
multimedialne wydania gazet; publikacja gazet elektronicznych on-line; wypożyczanie gazet i czasopism; publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur; publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet; publikowanie gazety dla klientów w Internecie;
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej.
(111) 327922
(220) 2019 05 10
(210) 499603
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODA MIĘSKA
(510), (511) 25 bandany na szyję, chustki na głowę, czapeczki na przyjęcia, odzież, czapki jako nakrycia głowy, czapki bejsbolówki, czapki
z daszkiem, daszki-nakrycia głowy, kapelusze, kapelusze plażowe,
opaski na głowę, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
z kapturem, bokserki, chusty jako odzież, damskie luźne topy, dolne
części ubrań-odzież, dzianina jako odzież, golfy jako odzież, kamizelki, kąpielówki, kombinezony jako odzież, komplety koszulek i spode-
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nek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, majtki, maski na oczy, odzież
codzienna, odzież do biegania, odzież przeciwdeszczowa, odzież
sportowa, palta, pelerynki, podkoszulki, płaszcze przeciwdeszczowe,
polary, poncza, pulowery, półgolfy, rękawiczki, skarpetki, spodenki,
spódnice, spódnica-spodnie, spodnie nieformalne, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy
jako odzież, tuniki, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy inny niż sprzedaż, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi
handlowe, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy
z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą,
usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie
nabywania towarów i usług, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzedażą,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych
następujących towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty
mięsne, gotowe produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw,
gotowe produkty z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki,
bułki nadziewane, dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy,
skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu elektronicznego, miano-
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wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi
sprzedaży w hurtowniach i punktach: odzieży codziennej i sportowej, t-shirtów z krótkim rękawem, topów, bandan na szyję, chustek
na głowę, czapek, daszków, kapeluszy, blezerów, bluzek, bluz sportowych, chust, dzianiny, kamizelek, kąpielówek, kombinezonów, koszulek dla dzieci, koszulek z krótkim rękawem, koszulek z nadrukami,
krótkich spodni, kurtek, odzieży przeciwdeszczowej, podkoszulek,
skarpetek, spodenek, spódnic, spodni, sukienek damskich, szalików,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie public
relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem
automatów sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, 41 organizacja i administrowanie konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie,
prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikowanie
materiałów multimedialnych online, usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

(111) 327923
(220) 2019 05 13
(210) 499690
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENSLAB
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 24.15.21, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 obróbka mechaniczna i cieplna elementów metalowych, 42 usługi badawcze, projektowe i techniczne, analizy techniczne, usługi laboratoriów wytrzymałościowych: badania niszczące
i nieniszczące materiałów, usługi pracowni łączności i nawigacji: testowanie obwodów elektronicznych, pomiary EMC pre compliance,
testowanie wiązek kablowych ze złączami, pomiar składowych harmonicznych generatorów, pomiar parametrów nadajników i odbiorników RF, pomiar charakterystyk filtrów, sprawdzenie parametrów
anten, sprawdzenie poprawności działania koderów/dekoderów RF,
sprawdzenie parametrów impulsów wzorcowych, pomiary termowizyjne, usługi laboratoriów wzorcujących (kalibrujących) urządzeń,
maszyn i przyrządów, doradztwo techniczne.
(111) 327924
(220) 2019 05 13
(210) 499693
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TENSLAB
(510), (511) 40 obróbka mechaniczna i cieplna elementów metalowych, 42 usługi badawcze, projektowe i techniczne, analizy tech-
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niczne, usługi laboratoriów wytrzymałościowych: badania niszczące
i nieniszczące materiałów, usługi pracowni łączności i nawigacji: testowanie obwodów elektronicznych, pomiary EMC pre compliance,
testowanie wiązek kablowych ze złączami, pomiar składowych harmonicznych generatorów, pomiar parametrów nadajników i odbiorników RF, pomiar charakterystyk filtrów, sprawdzenie parametrów
anten, sprawdzenie poprawności działania koderów/dekoderów RF,
sprawdzenie parametrów impulsów wzorcowych, pomiary termowizyjne, usługi laboratoriów wzorcujących (kalibrujących) urządzeń,
maszyn i przyrządów, doradztwo techniczne.

(111) 327925
(220) 2019 05 15
(210) 499739
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANTED WHITE BY THIRSTY FISH
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, beżowy, biały
(531) 03.09.01, 03.09.11, 25.01.15, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 327926
(220) 2019 05 17
(210) 499941
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) PALKIEWICZ PATRYCJA SPOSÓB NA ŻYCIE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sposób na życie PATRYCJA PALKIEWICZ
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny, różowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
44 opieka medyczna i zdrowotna.
(111) 327927
(220) 2019 05 20
(210) 500010
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 16
(732) CLICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLICO
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.02.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, kompilacja komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych
baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, zestawianie danych
w komputerowych bazach danych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, promocja sprzedaży, produkcja materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia związane ze sprzętem
komputerowym, szkolenia w zakresie technik komputerowych,
szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia z obsługi
systemów skomputeryzowanych, szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia związane z przetwarzaniem
danych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia
w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia
z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie
projektowania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie
opracowywania programów komputerowych, szkolenia związane
z technikami przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technik
przetwarzania danych, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie rozwijania pamięci
komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania programów
komputerowych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania
danych, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych
elektronicznych, 42 programowanie komputerów, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi programowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa danych elektronicznych, analizowanie zagrożeń
dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, udostępnianie programów bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, monitorowanie systemów komputerowych
do celów bezpieczeństwa, profesjonalne doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych.

(111) 327928
(220) 2019 05 22
(210) 500117
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK RED WHITE
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble biurowe, meble ogrodowe, meble łazienkowe, lustra, ramy do obrazów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa, także za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: meble, artykuły meblarskie, sprzęt gospodarstwa
domowego, artykuły wyposażenia wnętrz, wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, metalowe drobne wyroby,
dywany, oświetlenie, artykuły gospodarstwa domowego, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 327929
(220) 2019 05 22
(210) 500123
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) TEKNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEKNOR
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem, pompy wysokociśnieniowe, części do urządzeń do cięcia
strumieniem wody, zawory wysokociśnieniowe, cylindry wysokociśnieniowe, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła, betonu i kamienia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia do cięcia pod
wysokim ciśnieniem, 9 oprogramowanie do sterowania maszynami,
oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania
i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie przemysłowe, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania
materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie,
produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych
elementów, cięcie stali, cięcie metalu, cieplna obróbka metali, cięcie
diamentów, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka metali, obróbka strumieniowo-cierna.
(111) 327930
(220) 2019 06 05
(210) 500773
(151) 2020 01 03
(441) 2019 09 16
(732) PRĘDKI ŁUKASZ PAWEŁ GAPILOT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GAPILOT
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki (z zatyczkami, wkładkami do uszu), słuchawki telefoniczne, słuchawki z modułem bluetooth aerometry, anteny, instrumenty do wyznaczania
azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne, busole, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku,
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory, przyrządy pomiarowe,
kombinezony ochronne dla lotników, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy,
komutatory, przyrządy miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty
radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawigacji,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla uprawiania
sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia do zdalnego sterowania, złączki, świetlne
znaki nawigacyjne.
(111) 327931
(151) 2020 01 03

(220) 2019 06 06
(441) 2019 09 16

(210) 500776
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(732) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLOMARKET POLSKI SUPERMARKET
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki eteryczne, olejki eteryczne jako aromaty do ciast, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do prania służące
do ożywiania kolorów do użytku domowego, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty
kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, olejek miętowy jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby
do brody, farby do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, jonony
jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach,
kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai)
do prania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kreda czesząca, kreda malarska, krem do butów, kremy
do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier
do włosów, lakiery jako środki do usuwania, lakiery do paznokci, ług
sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe
potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej
ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek migdałowy, olejek
lawendowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
toaletowe, olejki do brwi, papier do polerowania, wosk do parkietu,
paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów,
pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym
jako płótno ścierne, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania
jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania jako kosmetyki, preparaty
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybawiania plam,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, papiery toaletowe, krochmal jako preparaty wygładzające, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumkes, rdza
jako preparaty do usuwania, roztwory do szorowania, róż polerski,
rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, szampony
dla zwierząt domowych jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czysz-
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czenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia
zębów, pasty jako środki do konserwacji skóry, środki do namaczania
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania
wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające
suszenie do zmywarek naczyń, ultramaryna w postaci środków wybielających stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpentyny jako olejki eteryczne, tlenek
glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu jako materiał ścierny,
węglik metali jako materiał ścierny, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych,
wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pralniczy, wosk szewski,
wybielacze jako odbarwiacze służące do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, świece
zapachowe, światełka nocne jako świeczki, świece, węgiel, wosk
do nart, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, pasta do obuwia, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, drewno cedrowe jako środek
odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, kompresy, leki dla ludzi, leki wzmacniające, lepy na muchy, lepy na muchy
w postaci taśmy, odżywcze suplementy diety, owadobójcze szampony dla zwierząt, papier przeciwmolowy, pieluszki dla niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, plastry, podpaski higieniczne, preparaty witaminowe, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe,
tampony, żywność dla niemowląt, 8 młotki jak narzędzia ręczne,
młotki drewniane jako narzędzia ręczne, noże, noże ceramiczne,
noże do pizzy nieelektryczne, noże do usuwania rybich łusek, noże
kuchenne, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin,
nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, osełki do ostrzenia, ostrzałki, nieelektryczne otwieracze do puszek, pęsety do depilacji, pilniki, pilniki
do paznokci, pincety, elektryczne lub nieelektryczne polerki do paznokci, pompki ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, elektryczne
lub nieelektryczne przybory do depilacji, scyzoryki, sekatory, sztućce, sztućce stołowe, nieelektryczne śrubokręty, widelce, widełki
do pielenia, widły, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła jako części narzędzi ręcznych, zalotki do rzęs, zestawy do golenia, zestawy do manicure, elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicure, żelazka, żelazka do karbowania, żyletki, 9 alkoholomierze, biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, baterie elektryczne, czujniki, diody
świecące LED, dyktafony, dyskietki, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne terminarze osobiste, elektryczne dzwonki
do drzwi, etui na okulary, etui na smartfony, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo, kamizelki ratunkowe, kasety
wideo, kaski do jazdy konnej, klepsydry jako czasomierze, klawiatury
komputerowe, koce gaśnicze, komputery, podręczne komputery
przenośne, ładowarki do baterii, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy błyskowe jako fotografia, liczniki, liczydła, lornetki, lupy jako optyka, lustra jako optyka, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, maski do nurkowania,
maski ochronne, megafony, miarki jako przyrządy miernicze, miary,
miarki krawieckie, modemy, monitory jako sprzęt komputerowy, myszy jako sprzęt do przetwarzania danych, naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, obudowy głośników, ochraniacze
zębów, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów
do uprawiania sportu, odblaskowe kamizelki ochronne, odtwarzacze
kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
oprawki do okularów, oprogramowanie gier, optyczne nośniki danych, pamięci zewnętrzne USB, plandeki ochronne, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe jako audio-wideo, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
pojemniczki na szkła kontaktowe, pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, ramki cyfrowe do zdjęć, radia
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samochodowe, radia jako odbiorniki radiowe, subwoofery, suwmiarki, szkła kontaktowe, tablety, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, torby do noszenia komputerów, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi
łazienkowe, wzmacniacze, wykrywacze dymu, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, zatyczki do uszu do nurkowania, 16 globusy,
gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety i papieru lub kartonu,
dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk
jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami,
karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy,
papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki
pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma,
pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra
ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne jako artykuły
piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze,
temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek, wzory
do haftowania, wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze
jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 18 laski, kijki marszowe
i trekkingowe, chlebaki, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt,
odzież dla zwierząt domowych, parasole, plecaki, podróżne torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, torby, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne z paskiem na ramię, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami,
20 lustra (srebrzone szkło), materace, krzesła, kosze niemetalowe,
materace dmuchane, do celów niemedycznych, parawany jako meble, poduszki dla zwierząt domowych, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie
na narzędzia, niemetalowe, puste, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki jako meble, stojaki na czasopisma, stojaki, półki, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, tace niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony dekoracyjne z koralików, 21 dzbanki, dozowniki mydła,
doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, butelki, butelki chłodnicze,
butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego,
brytfanny, balony szklane jako pojemniki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, filiżanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, filtry do kawy
nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące,
gąbki do użytku domowego, gąbki do makijażu, gąbki ścierne
do szorowania skóry, gąbki toaletowe, garnki, garnki kuchenne, konewki, kieliszki do jajek, karafki na alkohol, ircha do czyszczenia, klatki dla zwierząt domowych, klosze do przykrywania masła, klosze
do przykrywania sera, komplety do likierów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, gofrownice do ciast nieelektryczne,
kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego,
kosze na papier, kosze na śmieci, koziołki pod noże na stół, kubki,
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kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kubły, kufle na piwo,
kuwety dla zwierząt domowych, łapki do garnków, łapki na insekty,
lejki, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego,
łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki
do mieszania jako przybory kuchenne, łyżki do polewania pieczeni
jako utensylia kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia
ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, mopy, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku
domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka
do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, maselniczki, materiały do polerowania w postaci ściereczek, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych
napojów, naczynia szklane do napojów, nici dentystyczne, nieelektryczne młynki kuchenne, nocniki, odkurzacze nieelektryczne, ozdoby z porcelany, packi na muchy, parowary nieelektryczne, pałeczki
jako sprzęt kuchenny, patelnie, patery, pędzle do golenia, pokrywki
do garnków, pokrowce na deski do prasowania, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podpórki, uchwyty
do kwiatów i roślin służące do układania kwiatów, podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki pod
garnki, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka,
pochłaniacze dymu do użytku domowego, półmiski służące jako
tace, półmiski do jarzyn, polerujące materiały do nabłyszczania,
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, porcelana, prasy
do czosnku jako sprzęt kuchenny, prasy do tortilli, nieelektryczne
jako przybory kuchenne, prawidła do butów, przenośne chłodziarki,
nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne,
przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu
do użytku domowego, przesiewacze, sita jako przybory gospodarstwa domowego, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne,
salaterki, ruszty kuchenne, rozpylacze zapachowe, rondle ceramiczne, rondle, rozpylacze do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary podłączane do gniazdka, rękawice do grilla, rękawice
do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia
samochodów, puszki do pudru, ręczne młynki do kawy, pudełka
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki do mycia podłóg, separatory piankowe do palców stóp
do użytku podczas pedicure, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, sitka
do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki,
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, świeczniki, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu,
szczypce do cukru, szczotki do szorowania, szczotki do mycia naczyń, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki
do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, świeczniki służące
do oprawy, syfony na wodę gazowaną, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szklane zatyczki, szmatki
do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe,
szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla
niemowląt przenośne, wałki do ciasta domowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, trzonki mioteł, uchwyty
na gąbki, torby izotermiczne, tłuczki do użytku kuchennego, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, wieszaki na ręczniki w postaci prętów i kół],
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wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wykałaczki,
zastawa stołowa, zamknięcia pokrywek do garnków, zestawy
do przypraw, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna stołowa
i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, brokaty, filc, kołdry, koce dla zwierząt domowych,
kapy na łóżka, kotary na drzwi jako zasłony, pokrowce i narzuty
na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble
z tkanin, narzuty na łóżka, moskitiery, pledy podróżne, papierowe
narzuty na łóżka, pokrycie na materace, poszewki na poduszki jako
poszwy na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, ściereczki do usuwania
makijażu, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, śpiworki
dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zasłony, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, 25 apaszki jako chustki, bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bielizna wchłaniająca
pot, boa na szyję, bokserki, body jako bielizna, bryczesy, botki, buty
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki pod prysznic, czepki kąpielowe, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież,
fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, garnitury, getry jako
ochraniacze zakładane na buty, gorsety, gorsety jako bielizna damska, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze wkładane na obuwie,
kamizelki, kapelusze papierowe jako odzież, kamizelki dla rybaków,
kąpielówki, kaptury jako odzież, kimona, kimona do karate, kimona
japońskie, kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki
jako odzież, kombinezony jako odzież, legginsy, liberie, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce jako odzież, maski na oczy do spania, mitry
jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mycki, piuski, nakrycia głowy,
napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie jako odzież, pończochy, poncza, podwiązki
do skarpetek, podwiązki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, płaszcze kąpielowe, piżamy, pikowane kurtki jako odzież,
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy
do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna, pelerynki, opaski na głowę, poszetki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, śliniaki niepapierowe,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szlafroki, trykoty, trykoty jako ubrania, walonki jako buty filcowe, turbany, woalki, welony jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończosznicze, 26 broszki jako dodatki do ubrań, cekiny do ubrań,
dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy
do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy
sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty
sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań, sztuczne owoce,
szpilki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów,
siatki na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki do włosów
jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów,
sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów,
zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 27 dywaniki
i maty samochodowe, dywany, chodniki i maty, maty, maty anty poślizgowe, maty do jogi, maty łazienkowe jako dywaniki, maty gimnastyczne, maty z trzciny, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje,
bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami,
grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe, dżojsti-
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ki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek
do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle,
hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe,
kije hokejowe, konstrukcyjne klocki do zabawy, kota do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie
na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki
do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości
do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry,
kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe
czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki
jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową
jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako
akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki
dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa,
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia,
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze,
warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki
jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 29 ajvar jako pasta z papryki,
bakłażanów i czosnku, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, białka jajek, bekon, bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny,
bulion jako preparaty do produkcji, cebula konserwowana, guacamole jako pasta z awokado, grzyby konserwowane, groszek konserwowy, galbi jako danie z grillowanego mięsa, galarety mięsne, galaretki owocowe, galaretki, flaki, frankfurterki, filety rybne, fasolka
konserwowa, falafel, dżemy, dziczyzna, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dżem imbirowy, homary nieżywe,
hummus jako pasta z ciecierzycy, hot dogi w cieście kukurydzianym,
ikra rybia przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja w proszku,
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior,
kefir jako napój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście,
kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, miąższ owoców,
masło kokosowe jako olej kokosowy, masło kakaowe, masło, małże
nieżywe, margaryna, marmolada, masło arachidowe, łosoś, nieżywy,
nieżywe małże jako mięczaki, liofilizowane warzywa, liofilizowane
mięso, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, łój spożywczy, konserwowane warzywa, korniszony, konserwy rybne, krążki
z cebuli, krem na bazie masła, krewetki różowe nieżywe, krewetki
nieżywe, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych,
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mrożone owoce, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko w proszku, mleko sojowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, napoje mleczne z przewagą
mleka, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
kokosowego, olej słonecznikowy do celów spożywczych, ostrygi nieżywe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
laskowe, przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy aromatyzo-
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wane, opiekane wodorosty, oliwki konserwowane, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny,
olej z orzecha palmowego do żywności, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona, przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych,
olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, owoce konserwowane, owoce gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pasty na bazie
orzechów, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skórki owocowe, skorupiaki,
nieżywe, śledzie, nieżywe, smalec, śmietana na bazie warzyw, śmietana jako produkty mleczarskie, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok
pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki,
spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
substytuty mleka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, tahini jako
pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina,
składniki do sporządzania zup, zupy, zsiadłe mleko, żółtka jajek, żelatyna, wywar, bulion, wiórki kokosowe, żywność przygotowywana
z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty do żywności w postaci preparatów, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, bibimbap jako ryż
z warzywami i wołowiną, preparaty usztywniające do bitej śmietany,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa,
cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos,
ciasto w postaci masy do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako
przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, dulce de leche jako kajmak,
enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie
z ryżu, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa, kasze spożywcze, kasza manna, kasza
kukurydziana, karmelki jako cukierki, kapary, kanapki z parówką jako
hot dog, kanapki, kakao, jogurt mrożony jako lody spożywcze, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, jiaozi (pierogi nadziewane), herbatniki petit-beurre, jadalny papier ryżowy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, imbir jako przyprawa, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lód naturalny lub
sztuczny, lody, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana,
lukrecja jako cukiernictwo, majonez, mąka, mąka gorczycowa, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna,
napoje na bazie kakao, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem, napary, inne niż do celów
leczniczych, naleśniki, musztarda, musy deserowe, musy czekoladowe, muesli, miód, mleczko pszczele, marynaty, mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
jako wyroby cukiernicze, makarony, marcepan, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe
galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze,
papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako
przyprawa, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty cze-
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koladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście (pâté en
croûte), piccalilli jako marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym, pesto jako sos, pielmieni jako pierogi z nadzieniem
mięsnym, piernik, pieprz, quiche, puddingi, ptifurki jako ciasteczka,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy korzenne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, propolis, proszek
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty roślinne zastępujące kawę, pralinki, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, pomadki
jako cukierki, płatki kukurydziane, placki, pizza, pierożki ravioli, pierożki na bazie mąki, ramen (japońskie danie na bazie makaronu),
mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki,
siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, siemię lniane
do użytku kulinarnego jako przyprawa, słodziki naturalne, soda
oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, mąka sojowa,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, sorbety
jako lody, sos sojowy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran
jako przyprawa, tabule jako sałatka z kuskus, tacos jako danie meksykańskie, tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia jako
aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki jako pierogi z nadzieniem, woda morska do gotowania, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zboża, ziarna sezamu jako
przyprawy, zioła do celów spożywczych, ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, aloes jako roślina, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej w stanie surowym, burak,
cebula świeża jako warzywa, cebulki kwiatowe, chleb świętojański,
surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, drzewa jako rośliny, fasola, świeża, groch świeży,
grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje
świeżych owoców, kopra, korek jako surowiec, kora surowa, korzenie
cykorii, migdały jako owoce, krzewy róż, krzewy, kukurydza, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane lub niełuskane, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, owoce cytrusowe świeże, otręby zbożowe, owies, owoce świeże,
palmy, palmy jako liście palmowe, papryki jako rośliny, siano, sezam
jadalny, nieprzetworzony, sadzonki, ryż nieprzetworzony, rośliny suszone do dekoracji, rośliny, rabarbar świeży, pszenica, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze,
pory świeże, soczewica świeża jako warzywa, świeże ziemniaki, szpinak świeży, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe, napój imbirowy, lemoniada, kwas chlebowy jako napoje
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr
bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania-), napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje izotoniczne, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków z owoców, orszada,
owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów jako napój, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, woda sodowa, woda selcerska, woda litowa, woda jako napoje,
woda mineralna jako napoje, woda gazowana, winogrona (moszcz-),
niesfermentowany, syropy do napojów, syrop do lemoniady, 33 destylowane napoje, cydr, curaçao jako likier, brandy, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), arak, aperitify, anyżówka jako likier,
alkohole wysokoprocentowe jako napoje, alkohol ryżowy, alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, dżin, gotowe napoje alko-
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holowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino, kirsz jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej, piquette
jako wino z wytłoczyn winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, 38 transmisja programów
telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja plików
cyfrowych, transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie
loterii, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki,
organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.

(111) 327932
(220) 2019 06 06
(210) 500807
(151) 2020 01 27
(441) 2019 10 07
(732) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EŻK TWIN
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych,
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze
owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania,
rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu
środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie
w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące
częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, końcówki ceramiczne, filtry jako części maszyn, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania,
dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze
do fungicydów, dysze do aplikacji nawozów płynnych.
(111) 327933
(220) 2019 06 06
(210) 500810
(151) 2020 01 27
(441) 2019 10 07
(732) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EŻK
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwa-
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cze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych,
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze
owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania,
rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu
środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie
w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące
częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, końcówki ceramiczne, filtry jako części maszyn, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania,
dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze
do fungicydów, dysze do aplikacji nawozów płynnych.

(111) 327934
(220) 2019 06 06
(210) 500813
(151) 2020 01 27
(441) 2019 10 07
(732) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EŻ
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych,
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze
owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania,
rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu
środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie
w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące
częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, końcówki ceramiczne, filtry jako części maszyn, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania,
dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze
do fungicydów, dysze do aplikacji nawozów płynnych.
(111) 327935
(220) 2019 06 06
(210) 500829
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 30
(732) KOZIEŁ DARIUSZ PPUH AGRO, Lubomirka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agrofarmpol
(510), (511) 31 chmiel, uprawa chmielu, 32 wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, wyciąg z chmielu do celów spożywczych, 35 usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich chmielu, wyrobów i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy chmielu i jego
przetwarzania, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych chmielu, wyrobów
i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy chmielu
i jego przetwarzania, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom.
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(111) 327936
(220) 2019 06 14
(210) 501184
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 16
(732) INSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) magiczne kosze
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kwiatów, kompozycji i wiązanek kwiatowych, prezentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów,
koszów i paczek zawierających prezenty i upominki, w tym słodycze,
kwiaty, alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety,
artykuły odzieżowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), 39 usługi komponowania, pakowania
i dostarczania prezentów, usługi komponowania i dostarczania wiązanek kwiatowych, dostawa towarów, pakowanie towarów, usługi
komponowania, pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających zestawy prezentów i upominków, w tym słodycze, kwiaty,
alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, artykuły
odzieżowe, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), dostarczanie
paczek, dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(111) 327937
(220) 2019 06 14
(210) 501185
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 16
(732) INSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGICZNE KOSZE oczarowujemy upominkami
(540)
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(540)

(591) czerwony
(531) 01.01.01, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych kwiatów, kompozycji i wiązanek kwiatowych,
prezentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, koszów i paczek zawierających prezenty i upominki, w tym słodycze, kwiaty, alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, artykuły odzieżowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 39 usługi komponowania, pakowania i dostarczania prezentów,
usługi komponowania i dostarczania wiązanek kwiatowych, dostawa
towarów, pakowanie towarów, usługi komponowania, pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających zestawy prezentów i upominków, w tym słodycze, kwiaty, alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki,
perfumy, gadżety, artykuły odzieżowe, usługi kurierskie (wiadomości
lub towary), dostarczanie paczek, dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(111) 327939
(220) 2019 06 16
(210) 501205
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) OGÓLNOPOLSKA GRUPA SZKOLENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pedago
(510), (511) 41 edukacja rozrywka, sport-nauczanie i szkolenia-szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe, szkolenia
edukacyjne szkolenia komputerowe, skomputeryzowane szkolenia,
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego,
szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego,
szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii
informacyjnej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, szkolenie w zakresie
żywienia [nie medyczne], organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, organizowanie i prowadzenie konferencji.

(591) złoty, czarny, biały
(531) 01.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kwiatów, kompozycji i wiązanek kwiatowych, prezentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów,
koszów i paczek zawierających prezenty i upominki, w tym słodycze,
kwiaty, alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety,
artykuły odzieżowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), 39 usługi komponowania, pakowania
i dostarczania prezentów, usługi komponowania i dostarczania wiązanek kwiatowych, dostawa towarów, pakowanie towarów, usługi
komponowania, pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających zestawy prezentów i upominków, w tym słodycze, kwiaty,
alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety, artykuły
odzieżowe, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), dostarczanie
paczek, dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.

(111) 327940
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frooty Rainboo
(540)

(111) 327938
(220) 2019 06 14
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 16
(732) MEDIASTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SwiateczneKosze.pl

(591) biały, różowy, żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony
(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.07.20, 05.07.22, 05.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukierki.

(210) 501263

(210) 501188
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(111) 327941
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 501270

(531) 17.02.02
(510), (511) 14 biżuteria, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do koszul, spinacze do krawatów,
łańcuszki jubilerskie, medale, breloki, 18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, walizki, 25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama,
reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.
(111) 327942
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

ży, organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, usługi przewodników turystycznych oraz informacja
o podróży, usługi pilotów wycieczek, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek
na rzecz turystów, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi transportowe, transport pasażerów i ich bagażu, transport bagażu pasażerów, autobusowe usługi
transportowe, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży,
doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie planów podróży dla
osób prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji
podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi biura podróży,
mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie wycieczek z przewodnikiem.

(111) 327944
(220) 2019 06 18
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) Chanel SARL, Genewa (CH)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501306

(210) 501271

(531) 17.02.02, 17.02.17, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 14 biżuteria, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do koszul, spinacze do krawatów,
łańcuszki jubilerskie, medale, breloki, 18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, walizki, 25 apaszki, chustki, paski skórzane, 35 reklama,
reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne.
(111) 327943
(220) 2019 06 17
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) SNOW FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Snow Motion
(540)
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(210) 501297

(531) 09.03.17
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały konstrukcyjne
metalowe, zamki metalowe, metalowe elementy do wyrobów skórzanych, w szczególności systemy zamykania, kółka metalowe do kluczy,
z metali nieszlachetnych, zamki metalowe do toreb, zamknięcia metalowe do toreb, haki do wieszania ubrań, metalowe, sprzączki z metali
nieszlachetnych {drobne wyroby metalowe), łańcuchy metalowe, kosze z metalu lub metali nieszlachetnych, karabińczyki metalowe (raki
do wspinania), elementy mocujące lub zapięcia (metalowe), ozdoby
do toreb, mianowicie litery i cyfry z metali nieszlachetnych z wyjątkiem nadruków, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
pojemniki do pakowania metalowe, szyldy metalowe, dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, rudy metali, pomniki metalowe, 18 skóra,
surowa lub półprzetworzona, imitacje skóry, kije trekkingowe, plecaki, torby, aktówki ze skóry lub imitacji skóry, skóry zwierzęce, etui
na klucze wykonane ze skóry, sakiewki skórzane, parasolki przeciwsłoneczne, torebki, siodła do jazdy konnej, parasole przeciwdeszczowe,
torby szkolne [z paskiem na ramię], torby na zakupy, torby sportowe,
walizki na kółkach, torby podróżne, kufry podróżne, laski do parasoli, kuferki na kosmetyki, laski, portfele, baty, bicze, okładziny do mebli
ze skóry, rzemienie, odzież dla zwierząt, kosmetyczki sprzedawane
bez zawartości, obroże dla zwierząt, pudełka ze skóry, skórzane torby
do pakowania, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, uprzęże dla
zwierząt, sprzęt do jazdy konnej (wyroby rymarskie), derki na konie,
czapraki pod siodła końskie, smycze dla zwierząt.
(111) 327945
(220) 2019 06 18
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) MRÓZ IGOR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zero bullshit MANAGEMENT
(540)

(591) błękitny, czarny
(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii,
odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn,
odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla
dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej,
t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej,
bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia, toreb, torebek, 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podró-

(210) 501329

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04
(510), (511) 35 zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja biznesowa, funkcje biurowe, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
i administrowania przedsiębiorstwem, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową,
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informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania bazami
danych, usługi w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem, usługi
doradcze w zakresie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa,
zarządzania wynikami działalności gospodarczej i personelem, relacji
z pracownikami i komunikacji z pracownikami, usługi w zakresie planowania strategicznego przedsiębiorstw, usługi rejestratora i sekretariatu
przedsiębiorstwa, analiza zysków biznesowych, strategiczna analiza
biznesowa, analiza trendów marketingowych, analiza trendów biznesowych, analiza danych biznesowych, analiza zarządzania w biznesie,
analiza położenia stanu firmy, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza rynku,
analiza w zakresie marketingu, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analiza danych statystycznych z badań rynku, badania
rynkowe i analiza badań rynkowych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych,
analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, doradztwo
w zakresie public relations, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze
inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, doradztwo w zakresie
znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo związane
z wyborem kadry kierowniczej, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane z audytem, administrowanie
testowaniem kompetencji zawodowych, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów na potrzeby
sprawdzenia kompetencji zawodowych, zarządzanie relacjami z klientami, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 usługi szkoleniowe
i edukacyjne, nauczania i szkolenia, organizacja i nadzór nad kursami
szkoleniowymi, organizacja i prowadzenie konferencji, usługi informacyjne związane ze szkoleniami i edukacją, coaching w zakresie życia
osobistego-life coaching, doradztwo zawodowe i coaching-doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, kształcenie praktyczne-pokazy,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenie, wydawanie publikacji online z wyjątkiem
tekstów reklamowych, wydawanie i publikowanie za pomocą mediów
elektronicznych, obsługa publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, publikowanie i wydawanie czasopism również jako publikacji
online, wydawanie i publikowanie książek również online i w formie
elektronicznej jako książki elektroniczne.

(111) 327946
(220) 2019 06 18
(210) 501339
(151) 2020 01 28
(441) 2019 09 30
(732) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUARTZ STONE
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 19 okładziny niemetalowe [konstrukcyjne i budowlane],
okładziny tynkowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie.

(111) 327947
(220) 2019 06 19
(210) 501352
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 30
(732) NOWA FABRYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER CAR
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochodowe skrzynie biegów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do skrzynki biegów hydramatic, mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
skrzynie biegów (części do pojazdów lądowych), automatyczne
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przegubowe skrzynie biegów do pojazdów lądowych, automatyczne skrzynie biegów do samochodów osobowych, skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do zmiany prędkości, skrzynia
biegów z podwójnym sprzęgłem, części i akcesoria do pojazdów,
części i akcesoria do pojazdów lądowych, części blacharskie do karoserii pojazdów, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, silniki do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki
do samochodów wyścigowych, silniki do pojazdów lądowych, silniki
Diesla do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do samochodów
osobowych, silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), silniki przekładniowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
lądowych.
(111) 327948
(220) 2019 06 19
(210) 501359
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 30
(732) NOWA FABRYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NF POLSKA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 samochodowe skrzynie biegów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do skrzynki biegów hydramatic, mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów (części do pojazdów lądowych), automatyczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przegubowe skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, automatyczne skrzynie biegów do samochodów osobowych, skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do zmiany prędkości, skrzynie biegów z podwójnym sprzęgłem, części i akcesoria do pojazdów, części
i akcesoria do pojazdów lądowych, części blacharskie do karoserii
pojazdów, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, silniki
do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki do samochodów wyścigowych, pojazdy lądowe (silniki do-), silniki Diesla do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do samochodów osobowych,
silniki spalinowe (do pojazdów lądowych), silniki przekładniowe
do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych.
(111) 327949
(220) 2019 06 19
(210) 501377
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 16
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Admirał Dickmann
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania wody, naczynia do picia wody, naczynia do podawania napojów, naczynia
do picia napojów, kufle na piwo, pokal, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne
jasne, piwo ciemne, piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu ale,
woda gazowana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa,
woda mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna butelkowana, woda wzbogacona odżywczo do picia.
(111) 327950
(220) 2019 06 19
(210) 501380
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 16
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Altdanziger
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania wody, naczynia do picia wody, naczynia do podawania napojów do picia, naczynia do picia napojów, kufle na piwo, pokal, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
pełne jasne, piwo ciemne, piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu
ale, woda gazowana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa,
woda mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna butelkowana, woda wzbogacona odżywczo do picia.
(111) 327951
(220) 2019 06 19
(210) 501382
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 16
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Korsarz Gdański
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania wody, naczynia do picia wody, naczynia do podawania napojów do picia, naczynia do picia napojów, kufle na piwo, pokal, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
pełne jasne, piwo ciemne, piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu
ale, woda gazowana, woda pitna, woda niegazowana, woda stołowa,
woda mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna butelkowana, woda wzbogacona odżywczo do picia.
(111) 327952
(220) 2019 06 19
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) LEONIAK GRZEGORZ NILEO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mikao
(540)

(210) 501390

(591) biały, zielony, ciemnoróżowy
(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów dla dzieci oraz akcesoriów dziecięcych,
fotelików samochodowych, wózków dziecięcych, mebli, odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, zabawek, przyborów edukacyjnych, materiałów piśmienniczych, książeczek, książek i czasopism
dziecięcych, nośników elektronicznych, CD i DVD z bajkami dla dzieci,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu artykułów
dla dzieci oraz akcesoriów dziecięcych, fotelików samochodowych,
wózków dziecięcych, mebli, odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy,
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tekstyliów, zabawek, przyborów edukacyjnych, materiałów piśmienniczych, książeczek, książek i czasopism dziecięcych, nośników elektronicznych, CD i DVD z bajkami dla dzieci, promocja sprzedaży, informacja handlowa, 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, 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.

(111) 327953
(220) 2019 06 21
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) TS Brandco Inc., Toronto (CA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Van der Pop
(540)

(210) 501418

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne biuletyny informacyjne na temat konopi,
stylu życia oraz kultury, 34 papierośnice, puszki na cygara i papierosy,
fajki, fajki wodne na tytoń, bibułki papierosowe, przybory do czyszczenia fajek, szczotki specjalnie przystosowane do czyszczenia urządzeń do palenia, elektroniczne doustne waporyzatory do palenia
tytoniu, dopasowane pokrowce na fajki na tytoń, młynki do tytoniu,
przybory do czyszczenia fajek na tytoń, pojemniki na tytoń z metali
szlachetnych, słoiki na tytoń, woreczki na tytoń, fajki na tytoń, substytuty tytoniu, zamienniki tytoniu, puszki na tytoń, konopie, pochodne
konopi, suszone konopie, olej konopny, papierosy i cygara z konopi, zioła do palenia, fajki wodne na konopie, elektroniczne doustne
waporyzatory do palenia konopi, dopasowane pokrowce na fajki
na konopie, młynek do konopi, tarki do suszu konopnego, przybory
do czyszczenia fajek na konopie, pojemniki na konopie z metali szlachetnych, słoiki na konopie, woreczki na konopie, fajki na konopie,
puszki na konopie, cedzaki/skrobaki do oleju z konopi, kartridże/naboje na olej konopny, etykiety na kartridże/naboje na olej konopny,
etykiety na papierosy z konopi, torebka do przechowywania konopi i akcesoriów do konopi, zamykana torebka do przechowywania
konopi i akcesoriów do konopi, zapalniczki do papierosów i cygar,
zapałki, 35 sprzedaż hurtowa, online i sprzedaż detaliczna papierośnic, puszek na cygara i papierosy, fajek, fajek wodnych na tytoń,
bibułek papierosowych, przyborów do czyszczenia fajek, szczotek
specjalnie przystosowanych do czyszczenia urządzeń do palenia,
elektronicznych doustnych waporyzatorów do palenia tytoniu,
dopasowanych pokrowców na fajki na tytoń, młynków do tytoniu,
przyborów do czyszczenia fajek na tytoń, pojemników na tytoń
z metali szlachetnych, słoików na tytoń, woreczków na tytoń, fajek
na tytoń, substytutów tytoniu, zamienników tytoniu, puszek na tytoń, konopi, pochodnych konopi, suszonych konopi, oleju konopnego, papierosów i cygar z konopi, ziół do palenia, fajek wodnych
na konopie, elektronicznych doustnych waporyzatorów do palenia
konopi, dopasowanych pokrowców na fajki na konopie, młynków
do konopi, tarek do suszu konopnego, przyborów do czyszczenia
fajek na konopie, pojemników na konopie z metali szlachetnych, słoików na konopie, woreczków na konopie, fajek na konopie, puszek
na konopie, cedzaków/skrobaków do oleju z konopi, kartridżów/nabojów na olej konopny, etykiet na kartridże/naboje na olej konopny,
etykiet na papierosy z konopi, torebek do przechowywania konopi
i akcesoriów do konopi, zamykanych torebek do przechowywania
konopi i akcesoriów do konopi, zapalniczek do papierosów i cygar,
zapałek.
(111) 327954
(220) 2019 06 25
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxuri

(210) 501502
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(540)

(591) pomarańczowy, biały, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02, 08.01.19, 03.04.02
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (słodycze), cukierki ciągutki.
(111) 327955
(220) 2019 06 25
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501510

(591) pomarańczowy, biały, brązowy
(531) 29.01.13, 06.01.02, 03.04.02
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (słodycze), cukierki ciągutki.
(111) 327956
(220) 2019 06 25
(210) 501522
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) WAŁCERZ MAŁGORZATA NA WINKLU, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Na Winklu
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi hotelowe, kafeterie, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 327957
(220) 2019 06 25
(210) 501527
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) BARBASIEWICZ ROBERT JULIUSZ FLOX BROKER SERVICE,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLOX BROKER SERVICE
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
(111) 327958
(220) 2019 06 26
(210) 501535
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 16
(732) BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Up Openbenefit
(540)

(591) biały, pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych, karty chipowe, elektroniczne karty
chipowe, elektroniczne karty płatnicze, karty inteligentne, kodowane karty do identyfikacji osób, do przenoszenia danych, kodowane
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karty lojalnościowe, kodowane karty drukowane, magnetyczne karty drukowane, karty podarunkowe, elektroniczne karty płatnicze,
czytniki kart: elektronicznych, inteligentnych, kodowanych magnetycznie, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne nośniki do przechowywania danych, czytniki kodów kreskowych, 35 organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowanie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, reklama i marketing, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek
reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych
w tym także za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowane
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
udzielanie informacji i porad handlowych konsumentom, organizowanie targów lub/i wystaw handlowych w celach handlowych, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorstw, projektowanie,
wdrażanie oraz obsługa programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorstw, organizacja sprzedaży
premiowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, outsourcing-doradztwo handlowe, 36 usługi finansowe, obsługa kart kredytowych,
obsługa kart debetowych, kredyty ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, emisja kart kredytowych, emisja bonów wartościowych,
informacje finansowe, informacje o ubezpieczeniach, sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, usługi ubezpieczeniowe.

(111) 327959
(220) 2019 06 26
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) PIĘTA TOMASZ 911, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIBE GAMING HOUSE
(540)

(210) 501563

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 gry internetowe [nie do pobrania], gry (obsługa sal),
wypożyczanie automatów do gry, udostępnianie gier planszowych
do gry, świadczenie usług w zakresie salonów gry, obsługa centrów
gry w kręgle, szkolenia biznesowe prowadzone za pomocą gry,
usługi sal do gry w snookera, usługi w zakresie gry w pokera, administrowanie [organizacja] grą w pokera, usługi salonów z grami
wideo, organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizacja
imprez w grach elektronicznych, organizacja zajęć w zakresie sportów elektronicznych, organizacja zawodów w zakresie sportów elektronicznych, organizacja imprez w zakresie sportów elektronicznych
wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, usługi w zakresie
gier elektronicznych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy,
udostępnianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników
w grach przez witrynę internetową, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle,
usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami
komputerowymi, usługi w zakresie opracowania graficznego inne
niż do celów reklamowych, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
z udziałem kilku graczy za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do sportów elektronicznych, usługi gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych w tym
udostępnianie gier online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.
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(111) 327960
(220) 2019 06 26
(210) 501625
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOSS
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 1 powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, chroniące przed zanieczyszczeniem, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych,
zapobiegające kondensacji, 9 gogle do pływania, gogle dla nurków,
maski do pływania, maski do nurkowania, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, nakładki na pasek do maski, zaciski na nos dla
pływaków, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski na nos dla nurków i pływaków, 10 zatyczki do uszu do pływania, 18 pokrowce [worki] na sprzęt, torby sportowe, plecaki, torby do płetw do pływania,
plecaki na płetwy do pływania, torby ujęte w tej klasie, 24 ręczniki
niepapierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich
zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe
nakrycia głowy, kostiumy kąpielowe dla kobiet, podkoszulki na ramiączkach, kąpielówki, szorty, szorty kąpielowe, tankini, japonki,
tuniki, klapki, buty do wody, czepki kąpielowe, kapelusze wędkarskie typu bucket hat, kombinezony piankowe, kurtki neoprenowe,
kurtki neoprenowe przeznaczone do uprawiania sportów wodnych,
skarpety neoprenowe, buty neoprenowe, kalosze neoprenowe, rękawiczki neoprenowe, szorty neoprenowe, spodnie neoprenowe,
27 maty do siedzenia, a mianowicie maty piknikowe, maty plażowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach, akcesoria do pływania, w tym deski do pływania,
bojki treningowe do pływania, deski do pływania przeznaczone
do umieszczenia między nogami pływaka w celu utrzymania ciała na powierzchni wody bez użycia nóg, łopatki pływackie, płetwy
do pływania, .
(111) 327961
(220) 2019 06 27
(210) 501629
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) ŁASZCZYŃSKI CEZARIUSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANUAL SHOP
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 hulajnogi do uprawiania sportów wyczynowych [artykuły sportowe], Artykuły sportowe, a mianowicie części i wyposażenie hulajnóg do uprawiania
sportów wyczynowych, deskorolki, części i wyposażenie deskorolek,
longboardy, części i wyposażenie longboardów, 35 usługi w zakresie
sprzedaży, w tym sprzedaży detalicznej i internetowej następujących
produktów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, hulajnóg, części i wyposażenia hulajnóg, deskorolek, części i wyposażenia deskorolek, longboardów, części i wyposażenia longboardów.
(111) 327962
(220) 2019 06 28
(210) 501708
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 23
(732) NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rekcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DETAILING HOUSE
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.04
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(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu
i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów
do lakierowania, czyszczenia i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia,
ochrony i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów, środków
czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry
oraz materiałowej (tekstylnej), środków czystości do pojazdów: past,
środków do mycia, wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia,
środków ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów,
urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem i prezentacją powyższych
towarów, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach i wystawach.

(111) 327963
(220) 2019 06 28
(210) 501709
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 23
(732) NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rekcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DETAILING HOUSE
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu
i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów
do lakierowania, czyszczenia i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia,
ochrony i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów, środków
czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry
oraz materiałowej (tekstylnej), środków czystości do pojazdów: past,
środków do mycia, wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia,
środków ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów,
urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem i prezentacją powyższych
towarów, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach i wystawach.
(111) 327964
(220) 2019 06 28
(210) 501714
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 23
(732) NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rekcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DH DETAILING HOUSE
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu
i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów
do lakierowania, czyszczenia i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia,
ochrony i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów, środków
czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry
oraz materiałowej (tekstylnej), środków czystości do pojazdów: past,
środków do mycia, wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia,
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środków ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów,
urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem i prezentacją powyższych
towarów, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach i wystawach.

rydza prażona, pieczywo zamrożone, mrożonki zawarte w tej klasie,
ketchup, krakersy, majonezy, musztarda, puddingi, suchary, aromaty
do żywności, miód z dodatkiem suszonych owoców, miód z dodatkiem świeżych kawałków owoców, miód z dodatkiem jagód, miód
z dodatkiem nasion, miód z dodatkiem orzechów, ciasto cukiernicze,
tortille, chałwa.

(111) 327965
(220) 2019 06 28
(210) 501715
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 23
(732) NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rekcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DH
(540)

(111) 327967
(220) 2019 07 01
(210) 501802
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 16
(732) STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu
i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów
do lakierowania, czyszczenia i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia,
ochrony i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów, środków
czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry
oraz materiałowej (tekstylnej), środków czystości do pojazdów: past,
środków do mycia, wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia,
środków ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów,
urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem i prezentacją powyższych
towarów, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach i wystawach.
(111) 327966
(220) 2019 07 01
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) MIODOWY SZLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oats & Honey ALL NATURAL
(540)

(210) 501801

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 03.13.04, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
z miodem, miód, kawa, herbata, kakao, ryż, mąka, słodycze, cukier,
bułki, chleb, ciasta, ciastka, gofry, batony, słodkie przekąski, orzechy w miodzie, orzechy w czekoladzie, makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki,
przyprawy, spaghetti, pizza, cukierki, czekolada, czekoladki, batony,
bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety jako lody, desery, desery lodowe, pierniki, pralinki,
wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki,
dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty
żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, chipsy zbożowe, kuku-

(591) szary, biały, zielony
(531) 24.13.24, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
kosmetyki nielecznicze, środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do pielęgnacji urody, 5 lekarstwa, leki homeopatyczne, leki ziołowe, leki weterynaryjne, leki dla ludzi, leki do celów
weterynaryjnych, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, plastry
przezskórne do podawania leków, leki pomocnicze, wspierające
do celów medycznych, opłatki do leków do celów farmaceutycznych,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty
i artykuły higieniczne, środki odkażające, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne
homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty medyczne, materiały
opatrunkowe, medyczne, suplementy diety do użytku medycznego,
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, suplementy ziołowe, preparaty ziołowe do celów medycznych,
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 prowadzenie aptek tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu, promocji i reklamy w zakresie: leków, produktów
farmaceutycznych, higienicznych, drogeryjnych i zielarskich, substancji dietetycznych, artykułów i żywności dla niemowląt, materiałów opatrunkowych, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów
medycznych, udzielanie franszyzy w zakresie prowadzenia apteki,
zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji leków,
zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, usługi w zakresie rozliczeń medycznych
świadczone na rzecz lekarzy, zarządzanie programami i usługami
refundacyjnymi aptek, 44 przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, usługi
doradcze świadczone przez apteki.
(111) 327968
(220) 2019 07 01
(210) 501803
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) MIODOWY SZLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Honey Way
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
z miodem, miód, kawa, herbata, kakao, ryż, mąka, słodycze, cukier,
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bułki, chleb, ciasta, ciastka, gofry, batony, słodkie przekąski, orzechy w miodzie, orzechy w czekoladzie, makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki,
przyprawy, spaghetti, pizza, cukierki, czekolada, czekoladki, batony,
bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety jako lody, desery, desery lodowe, pierniki, pralinki,
wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki,
dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty
żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, chipsy zbożowe, kukurydza prażona, pieczywo zamrożone, mrożonki zawarte w tej klasie,
ketchup, krakersy, majonezy, musztarda, puddingi, suchary, aromaty
do żywności, miód z dodatkiem suszonych owoców, miód z dodatkiem świeżych kawałków owoców, miód z dodatkiem jagód, miód
z dodatkiem nasion, miód z dodatkiem orzechów, ciasto cukiernicze,
tortille, chałwa.

(111) 327969
(220) 2019 07 02
(210) 501824
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 16
(732) WOŹNIAK KRZYSZTOF ELMAR, Czarny Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELMAR
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny górnicze, 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterownicze, pulpity rozdzielcze, skrzynki rozgałęzione, szafy
rozdzielcze, transformatory elektryczne, instalacje elektryczne, prostowniki, przekaźniki elektryczne, przewody elektryczne.
(111) 327970
(220) 2019 07 04
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) WeWork Companies Inc., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welive
(540)

(210) 501871

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, sprawy
monetarne, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi
w zakresie nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości
komercyjnych oraz mieszkalnych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem biur i obiektów do coworkingu, wynajem sal konferencyjnych, wynajem mieszkań i budynków, zarządzanie domami i budynkami, usługi inkubatorów przedsiębiorczości, mianowicie wynajem
powierzchni biurowych osobom samozatrudnionym, podmiotom
rozpoczynającym działalność, istniejącym przedsiębiorcom oraz organizacjom non-profit, zbieranie funduszy, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki, wycena dzieł
sztuki, usługi ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, usługi bankowe, obsługa kart kredytowych, debetowych oraz
płatniczych, usługi autoryzacji i rozliczania transakcji finansowych,
przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania
i weryfikacji, usługi doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług,
usługi finansowe, udzielanie dotacji, usługi inwestycyjne, usługi charytatywne, mianowicie przyznawanie funduszy organizacjom non-profit.
(111) 327971
(220) 2019 07 05
(210) 501943
(151) 2020 01 07
(441) 2019 09 16
(732) RJ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TY & TY
(510), (511) 3 szampony, suche szampony, szampony koloryzujące,
szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony
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zmiękczające, szampony do ciała, szampony dla niemowląt, szampony do włosów, szampony do użytku osobistego, szampony w kostkach, szampony z odżywką do włosów, nielecznicze szampony
do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, pasty wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, proszek do zębów w formie pasty, pasta do zębów, jadalna pasta do zębów, pasta do zębów w formie tabletek
twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki
i szewski, środki toaletowe, szampony dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty
pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony,
lecznicze suche szampony, szampony przeciw wszom, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty i materiały diagnostyczne, żywe narządy i tkanki
do celów chirurgicznych, alkohol do nacierania, aerozole chłodzące
do celów medycznych, alkohol leczniczy, antybiotyki dla ryb, apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, barwniki chirurgiczne, biologiczne hodowle
tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów
weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, borowina do kąpieli, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
borowina lecznicza, cement chirurgiczny, cement kostny do celów
chirurgicznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, cement kostny do celów medycznych, cement kostny
do celów ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chromatograficzne kolumny do celów medycznych, cukier mleczny
do celów medycznych [laktoza], hormony radioterapeutyczne, hemoglobina, gąbki z chemicznymi preparatami antykoncepcyjnymi,
gąbki antykoncepcyjne, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu
medycznym, gazy do celów medycznych, frakcje białek krwi, feromony, estry celulozy do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego,
ekstrakty z kory do użytku medycznego, ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, elementy
radioaktywne do użytku medycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych,
doustne sole nawadniające, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki do paszy
do celów medycznych, dekstryny do użytku farmaceutycznego, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, lecznicze oliwki dla niemowląt, kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty],
kryształki do celów leczniczych, kąpiele tlenowe, krople do oczu,
krew pępowinowa do celów medycznych, krew do celów medycznych, krew pępowinowa, kremy na wymiona do użytku w rolnictwie,
komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych
w zakresie pielęgnacji skóry, kleje medyczne do wiązania tkanek wewnętrznych, kleje medyczne do wiązania ran, kolagen do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów
weterynaryjnych, kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, kapsułki na lekarstwa, kleje chirurgiczne, kleje do przymocowywania protez, izotopy do celów medycznych, jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki do celów leczniczych, olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów farmaceutycznych, odświeżacze oddechu
do celów medycznych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce medycznej, odczynniki do użytku medycznego, nośniki
uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki
w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie preparatów
farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie
preparatów farmaceutycznych, natłuszczony papier do celów medycznych, nasączone chusteczki lecznicze, nasienie zwierząt
do sztucznej inseminacji, mieszanki gazowe do użytku medycznego,

Nr 6/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mieszane preparaty biologiczne do celów medycznych, mineralne
preparaty spożywcze do celów medycznych, nasienie zwierząt, materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, lubrykanty do celów medycznych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych,
leki przeciwgorączkowe, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, leki do celów weterynaryjnych,
płyny do celów weterynaryjnych, płyny dla psów, płynne opatrunki
w sprayu, preparaty do lewatywy, preparaty do kąpieli do celów medycznych, do irygacji do celów medycznych, preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do użytku
medycznego, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne
do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, pożywki do kości złożone z materiałów biologicznych do celów medycznych, pianki antykoncepcyjne, papierosy beztytoniowe
do celów medycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego,
pijawki do celów medycznych, osocze krwi, olejek z drzewa sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty weterynaryjne, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty
rehydratacyjne, preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu,
preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, preparaty mentolowe
do wcierania dla dzieci, preparaty mineralne do celów medycznych,
preparaty medyczne, preparaty lecznicze zawierające glinę, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty
kantarydowe do użytku medycznego, preparaty kantarydowe
do użytku weterynaryjnego, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
enzymatyczne do celów medycznych, preparaty do stosowania
w naturopatii, preparaty do produkcji napojów leczniczych, środki
do zwalczania mikrobów, środki do dostarczania leków w postaci jadalnych opłatków do owijania farmaceutyków w proszku, środki antyporostowe na wody morskie, środki aktywujące czynność komórkową do celów medycznych, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sperma
do sztucznego zapłodnienia, sole wód mineralnych, sole do kąpieli
mineralnych, sole do kąpieli do celów medycznych, składniki krwi,
sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, rad do celów medycznych, przeszczepy naczyniowe [żywe
tkanki], przenośne apteczki pierwszej pomocy, rozpuszczalniki
do usuwania plastrów samoprzylepnych, proszek z kory do użytku
weterynaryjnego, proszek z kory do użytku medycznego, proszek
perłowy do celów medycznych, produkty uboczne z procesu przeróbki ziaren zbóż do celów medycznych, preparaty zawierające trychomycynę, preparaty zawierające tryptofan, preparaty zawierające
szczepionkę doustną, preparaty zawierające pantenol do użytku medycznego, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty
zawierające metioninę, świeczki do masażu do celów terapeutycznych, świece do uszu do celów leczniczych, środki wabiące dla zwierząt domowych, środki sercowo-naczyniowe do celów medycznych,
środki odtruwające z benzenu do celów medycznych, środki odtruwające z arszeniku do celów medycznych, środki odtoksyczniające
z chloru do celów medycznych, środki hemostatyczne w sztyfcie,
tłuszcze do celów medycznych, środki leczące chorobę popromienną, środki na odciski, środki nawilżające do celów chirurgicznych,
środki odstraszające insekty dla psów, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tlen stały do użytku medycznego, sztyfty kaustyczne, szczepionki dla ludzi, szczepionki, substancje
radioaktywne do celów medycznych, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, substancje radioaktywne zamknięte do celów
medycznych, substytuty krwi, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
żywe komórki do celów weterynaryjnych, żwir jako środek wspomagający trawienie dla ptaków, żelatyna do celów medycznych, ziołowe
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maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, ziołowe
maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, zestalone gazy
do celów medycznych, węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów
medycznych, wskaźniki radioizotopów do celów terapeutycznych
lub diagnostycznych, wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, wody
mineralne do celów medycznych, woda utleniona do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wazelina do celów medycznych lub
weterynaryjnych, ureaza do celów medycznych, tłuszcze do celów
weterynaryjnych, tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, trypsyny do celów medycznych, owadobójcze szampony dla zwierząt, 21 artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, przybory kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szczotki do zębów dla
zwierząt, szczoteczki do zębów elektryczne, szczoteczki do zębów
do szczotkowania ręcznego, szczoteczki do zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, uchwyty
na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, szczoteczki do zębów dla niemowląt nakładane na palec, szczoteczki do czyszczenia powierzchni
międzyzębowych, artykuły do czyszczenia zębów, włosie do szczoteczek do zębów, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów, przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych,
rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, pojemniki na środki do czyszczenia zębów, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się
ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, urządzenia do mycia
zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez
zębowych, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, wykałaczki, drewniane wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
kawiarnia, kafeterie [bufety].

(111) 327972
(220) 2019 07 09
(210) 502072
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 09
(732) UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rymanów Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CELESTYNKA
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa: gazowana, nie gazowana, lekko gazowana, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe,
lemoniada, oranżada.
(111) 327973
(220) 2019 07 10
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 16
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ND New Diamond by W. KRUK
(540)

(210) 502102

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.
(111) 327974
(220) 2019 07 10
(210) 502103
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)

80

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) 165-itemFFQ
(510), (511) 35 badania konsumenckie, badania rynkowe, 42 badania
i analizy naukowe.
(111) 327975
(220) 2019 07 10
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 16
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ND
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie Rok założenia 1941
(540)

(210) 502106

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.
(111) 327976
(220) 2019 07 10
(210) 502118
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 62-itemFFQ-10
(510), (511) 35 badania konsumenckie, badania rynkowe, 42 badania
i analizy naukowe.
(111) 327977
(220) 2019 07 10
(210) 502122
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 62-itemFFQ-6
(510), (511) 35 badania konsumenckie, badania rynkowe, 42 badania
i analizy naukowe.
(111) 327978
(220) 2019 07 10
(210) 502132
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) SMILE DENTAL CLINIC WAWRZYN I HERMANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE Dental Clinic
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 01.01.09, 02.09.08, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów w dziedzinie stomatologii [szkolenia], usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 44 usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi implantologii stomatologicznej, stomatologia
estetyczna, stomatologia kosmetyczna, protetyka stomatologiczna,
chirurgia stomatologiczna, profilaktyka stomatologiczna, usługi
rentgenowskie w zakresie stomatologii, usługi w zakresie leczenia
dysfunkcji narządu żucia, stomatologia zachowawcza, endodoncja,
stomatologia dziecięca, usługi doradcze w zakresie stomatologii.
(111) 327979
(220) 2019 07 11
(210) 502164
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) TOŚ MIECZYSŁAW ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
W LIPIE, Lipa (PL)

(591) czarny, brązowy, żółty, pomarańczowy, szary
(531) 07.15.05, 07.15.08, 26.15.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 40 obróbka drewna.
(111) 327980
(220) 2019 07 12
(210) 502223
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 16
(732) ARTBRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTBRICK
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, izolacja do celów budowlanych, uszczelnienia wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, spienione
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, wielowarstwowe
panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, płyty budowlane
z tworzyw sztucznych, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, elementy budowlane (niemetalowe) w postaci płyt, materiały niemetalowe dla budownictwa i konstrukcji, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie (niemetalowe), piankowe tworzywa sztuczne
do użytku w budownictwie, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, prefabrykowane elementy budowlane (niemetalowe).
(111) 327981
(220) 2019 07 17
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALEDIVES Paradise collection
(540)

(210) 502363

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry tj.: aktówki, teczki,
etui na klucze, torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty
kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy,
walizki, torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz męskie.
(111) 327982
(220) 2019 07 17
(210) 502375
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) GALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Od nas
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoniebieski, niebieski,
ciemnoniebieski, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnoszary,
szary, ciemnoszary, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy,
pomarańczowy
(531) 03.07.07, 01.15.11, 06.07.07, 06.19.11, 06.19.09, 06.07.08,
06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.
(111) 327983
(220) 2019 07 17
(210) 502378
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 09
(732) KRÓL MACIEJ GRACJAN PROAUTO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CMS Auto
(540)

(591) granatowy, niebieski, szary
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do autobusów, części konstrukcyjne do samochodów, dopasowane okładziny do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, części wykończenia wnętrza samochodów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, fotele
samochodowe, kabiny pojazdów, nadwozia samochodowe, nadwozia do pojazdów mechanicznych, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele drzwiowe do pojazdów, podłokietniki do pojazdów,
podłokietniki do siedzeń samochodowych, pojemniki na drobiazgi
do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, poszycie
dachu do pojazdów lądowych, siedzenia do samochodów, stopnie
montowane do pojazdów lądowych, zagłówki do siedzeń do samochodów osobowych, zabudowy do samochodów, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: autobusy, samochody osobowe, samochody
specjalistyczne, samochodów dostawczych, części samochodów,
części konstrukcyjne do autobusów, części konstrukcyjne do samochodów, dopasowane okładziny do przestrzeni załadunkowych
w ciężarówkach, części wykończenia wnętrza samochodów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, fotele samochodowe,
kabiny pojazdów, nadwozia samochodowe, nadwozia do pojazdów
mechanicznych, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele
drzwiowe do pojazdów, podłokietniki do pojazdów, podłokietniki
do siedzeń samochodowych, pojemniki na drobiazgi do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, poszycie dachu do pojazdów lądowych, siedzenia do samochodów, stopnie montowane
do pojazdów lądowych, zagłówki do siedzeń do samochodów osobowych, zabudowy do samochodów, 37 instalowanie części do pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacje wnętrz
samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia samochodowego, montaż akcesoriów do pojazdów, usługi tuningu pojazdów, instalacje wnętrz autobusów i mikrobusów.
(111) 327984
(220) 2019 07 18
(210) 502455
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IN JELLY
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
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drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki
do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, dodatki odżywcze.

(111) 327985
(220) 2019 07 19
(210) 502522
(151) 2020 01 07
(441) 2019 09 23
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KK
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.23, 26.01.01,
26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki
do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła
do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery
do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi
(pojazdy), hulajnogi dla dzieci (pojazdy), opony rowerowe, pedały
do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, przenośne
foteliki dziecięce do samochodów, wózki dziecięce wyposażone
w nosidełka, rowery dziecięce, Rowerki biegowe [pojazdy], 18 kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne
[z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, 20 meble,
poduszki, materace, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce,
komody, kosze do noszenia dla dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce,
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, podstawy łóżek, pościel oprócz
bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań,
stojaki na książki [meble], stojaki ruchome pod komputery, nieobrotowe, stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka dziecięce, kołyski bujane, leżaczki dziecięce typu bujaki,
28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], hulajnogi [zabawki], hulajnogi dla dzieci
[zabawki], leżaczki bujane (zabawki).
(111) 327986
(151) 2020 01 10

(220) 2019 07 21
(441) 2019 09 16

(210) 502536
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(732) ZEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Shambhala
(510), (511) 41 zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 44 masaże, informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody.
(111) 327987
(220) 2019 07 21
(210) 502538
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) ZEN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Shambala
(510), (511) 41 zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 44 masaże, informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody.
(111) 327988
(220) 2019 07 22
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) EWL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ewl p
(540)

(210) 502548

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.23, 24.17.24
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania
rynkowe, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, outsourcing
[doradztwo biznesowe].
(111) 327989
(220) 2019 07 22
(210) 502554
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COALITION
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje proteinowe,
woda, soki, lemoniada, syropy, esencje i inne preparaty do produkcji
napojów.
(111) 327990
(220) 2019 07 22
(210) 502562
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kongres Sukcesja.pl
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów.
(111) 327991
(151) 2020 01 29

(220) 2019 07 22
(441) 2019 10 14

(210) 502563
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(732) KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kongres Biznes360.pl
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
sympozjów.
(111) 327992
(220) 2019 07 23
(210) 502609
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTI
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 01.05.15
(510), (511) 11 urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania.
(111) 327993
(220) 2019 07 23
(210) 502611
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DVS
(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 29.01.13
(510), (511) 7 odkurzacze bezprzewodowe, 9 elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia i wyposażenia antywłamaniowe i antynapadowe banków, obiektów handlowych, przemysłowych, lokali
mieszkalnych, zestawy automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, antywłamaniowe, czujniki elektroniczne, telewizja przemysłowa pod dozorem, urządzenia
ostrzegające, systemy alarmowe, sygnalizacja świetlna, kontrole dostępu, rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji obrazu
i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urządzenia przemysłowe, kamery, obiektywy, nagrywarki, akcesoria, osprzęt i oprogramowanie do wyżej wymienionych urządzeń, wszystkie wyżej
wymienione towary przeznaczone do użytku wyłącznie w dziedzinie telewizji przemysłowej, switche ethernetowe, fotopułapki, 11
oczyszczacze powietrza, 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie
i hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet urządzeń związanych z zabezpieczaniem przed kradzieżą, tj: elektrycznych i elektronicznych zabezpieczeń i wyposażeń antywłamaniowych i antynapadowych do banków, obiektów handlowych, przemysłowych, lokali
mieszkalnych, zestawów automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urządzeń sygnalizacyjnych, alarmowych, antywłamaniowych,
czujników elektronicznych, telewizji przemysłowej pod dozorem,
urządzeń ostrzegających, systemów alarmowych, urządzeń zapobiegających kradzieży, sygnalizacji świetlnej, kontroli dostępu.
(111) 327994
(220) 2019 07 23
(210) 502612
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DVS
(540)

(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12
(510), (511) 7 odkurzacze bezprzewodowe, 9 elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia i wyposażenia antywłamaniowe i antynapadowe banków, obiektów handlowych, przemysłowych, lokali
mieszkalnych, zestawy automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, antywłamaniowe, czujniki elektroniczne, telewizja przemysłowa pod dozorem, urządzenia
ostrzegające, systemy alarmowe, sygnalizacja świetlna, kontrole dostępu, rejestratory przemysłowe, urządzenia do archiwizacji obrazu
i dźwięku i wizualizacji, monitory przemysłowe, urządzenia przemysłowe, kamery, obiektywy, nagrywarki, akcesoria, osprzęt i oprogramowanie do wyżej wymienionych urządzeń, wszystkie wyżej
wymienione towary przeznaczone do użytku wyłącznie w dziedzinie telewizji przemysłowej, switche ethernetowe, fotopułapki, 11
oczyszczacze powietrza, 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie
i hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet urządzeń związanych z zabezpieczaniem przed kradzieżą, tj: elektrycznych i elektronicznych zabezpieczeń i wyposażeń antywłamaniowych i antynapadowych do banków, obiektów handlowych, przemysłowych, lokali
mieszkalnych, zestawów automatyki do wyposażenia zabezpieczającego, urządzeń sygnalizacyjnych, alarmowych, antywłamaniowych,
czujników elektronicznych, telewizji przemysłowej pod dozorem,
urządzeń ostrzegających, systemów alarmowych, urządzeń zapobiegających kradzieży, sygnalizacji świetlnej, kontroli dostępu.
(111) 327995
(220) 2019 07 23
(210) 502623
(151) 2020 01 03
(441) 2019 09 16
(732) STOWARZYSZENIE KLUB MOTOCYKLOWY TRAJKERSI,
Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAJKERSI
(540)
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(540)

(591) czerwony, czarny, beżowy, pomarańczowy, szary, brązowy
(531) 02.03.22, 04.02.11, 06.03.01, 07.01.03, 05.03.14, 19.11.04,
05.07.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.04.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe wysokoprocentowe, alkohole destylowane, wódka, okowita.
(111) 327997
(220) 2019 07 24
(210) 502685
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 27.01.12, 18.01.05,
18.01.07, 18.01.21, 18.01.23, 15.01.11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki [odzież],
spodnie, kombinezony, koszulki, swetry, czapki, kamizelki, paski
[odzież], płaszcze, rękawice motocyklowe, buty motocyklowe, odzież
skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy na motocyklu.

(591) brązowy
(531) 03.04.13, 03.04.11, 26.01.15, 29.01.07
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 327996
(220) 2019 07 24
(210) 502680
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) GOŁĘBIEWSKI ŁUKASZ AQUA VITAE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALEMBIKOWA OLD WARSAW DISTILLERY 1865 OKOWITA
ZBOŻOWA WYPRODUKOWANA W MAŁYCH PARTIACH, WEDŁUG
XIX-WIECZNEJ WARSZAWSKIEJ RECEPTURY All Natural

(111) 327998
(220) 2019 07 25
(210) 502706
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVERBASE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do włosów, perfumy, środki perfumeryjne i zapachowe,
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olejki eteryczne, środki toaletowe, preparaty do golenia, 18 torby
podróżne, torby sportowe, walizki, torebki, torby na zakupy, torby
plażowe, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki turystyczne, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, kosmetyczki, teczki, aktówki, etui
na klucze i wizytówki, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, płaszcze, kurtki, bezrękawniki, futra,
kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, bluzki, t-shirty, koszule, koszulki, koszulki polo, swetry, pulowery, spodnie, krótkie spodenki (szorty, bermudy), suknie, spódnice, dresy, kostiumy kąpielowe,
bielizna dla dzieci i dorosłych, skarpetki, rajstopy, pończochy, czapki,
czapki dziane, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki z daszkiem,
kapelusze, paski, apaszki, bandany, fulary, szale, szaliki, akcesoria
na szyję, krawaty, muszki, opaski na głowę, opaski na szyję [części
odzieży], opaski na biust [odzież], opaski przeciwpotne, rękawiczki,
odzież sportowa, rajdowa, narciarska, snowboardowa, do kitesurfingu, do surfingu, do windsurfingu, do wakeboardingu, do pływania.

(111) 327999
(220) 2019 07 25
(210) 502718
(151) 2020 01 03
(441) 2019 09 16
(732) AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forgotten fields farm
(540)

Nr 6/2020

cyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe,
metalowe drzwi składane, metalowe kątowniki stalowe, metalowe
podziałki [przegrody], nadproża metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki metalowe,
ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okładziny
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia do drzwi metalowe,
okucia metalowe, okucia metalowe do okien, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety załadowcze metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, podłogi metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu],
przenośne struktury metalowe, obudowy schodów metalowe, skrzynki na listy metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe [puste], słupy
metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe, rolety ze stali, szalunki do betonu metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, szkielety metalowe [budownictwo],
szklarnie przenośne metalowe, pokrycia ścian metalowe [budownictwo], tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe,
wsporniki metalowe dla budownictwa, zbiorniki metalowe, materiały
zbrojeniowe do betonu, metalowe.

(111) 328001
(220) 2019 07 25
(210) 502724
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 23
(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Mierzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIP! COVER by MEMO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.03.11, 05.07.01,
05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej.

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 24.17.04
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, okładki do notesów i kalendarzy, kalendarze, przybory do pisania, bloczki do pisania, notesy, notatniki, zeszyty, obwoluty, okładki na dokumenty, segregatory, książki.

(111) 328000
(220) 2019 07 25
(210) 502721
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) DUDZIK BOGUMIŁ FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA TRANSTAL, Raciechowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSTAL
(540)

(111) 328002
(220) 2019 07 25
(210) 502732
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 23
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUROAMOX
(510), (511) 5 produkty lecznicze zawierające amoksycylinę.

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], altany konstrukcje
z metalu, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach
metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], belki stropowe
metalowe, blacha [płyty, arkusze], blokady na koła pojazdów, boazeria metalowa, bramy metalowe, chlewy metalowe, dachowe rynny
metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, drabiny
metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, drzwi metalowe,
dźwigary metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, klamry [zaciski] metalowe, metalowe klatki dla dzikich zwierząt, konstrukcje metalowe,
szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, kosze metalowe, kratownice [kładki]
metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, krucyfiksy z metali
nieszlachetnych, inne niż biżuteria, kurniki metalowe, zaczepy do łupków, płytek dachowych metalowe, maszty ze stali, materiały konstruk-

(111) 328003
(220) 2019 07 26
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 23
(732) CONFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) few. few is enough.
(540)

(210) 502769

(591) czarny, jasnoszary
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble
domowe, meble biurowe, meble metalowe.
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(111) 328004
(220) 2019 07 26
(210) 502794
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) DIPANI AMIT PRAKASH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIDERHOFF
(510), (511) 8 krajalnice do frytek, noże, widelce, łyżki, ręczne otwieracze do konserw, rozdrabniacze do warzyw, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce
do jedzenia, stojaki na noże.
(111) 328005
(220) 2019 07 27
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) ZAJĄC ARTUR RENERGY, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENERGY POWER OF NATURE
(540)

(210) 502810

(111) 328006
(220) 2019 07 29
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 16
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAK JAK LUBISZ
(540)

hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście,
kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako
kiełbasę, konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny,
mięso mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzone, mortadelę, pasztety, pieczeń wołową, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa,
szynkę, oleje i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowinę, publikowanie
tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(111) 328007
(220) 2019 07 29
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) ZIELEŃSKI DOMINIK MODO, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ziemniak z klasą MR.POTATO
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej.
(210) 502886

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, żółty, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.04.16, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 bekon, buliony, buliony mięsne, burgery mięsne,
cielęcina, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galareta, galarety mięsne, golonka, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery,
kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowa, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszka krwawa jako kiełbasa,
konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzone, mortadela,
pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynka, oleje
i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowina, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line)
towarów obejmujących: bekon, buliony, buliony mięsne, burgery
mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety,
galarety mięsne, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski
wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę,
konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzone, mortadelę,
pasztety, pieczeń wołową, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynkę, oleje
i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowinę, marketing, reklama w tym:
reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna towarów obejmujących: bekon, buliony, buliony mięsne,
burgery mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne,
galarety, galarety mięsne, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze,
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(210) 502887

(591) żółty, brązowy, czarny, biały
(531) 05.09.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni, kafeterii, dostarczanie potraw i napojów, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 328008
(220) 2019 07 29
(210) 502890
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAXATIV
(540)

(591) czarny, szary, żółty, zielony, biały
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 328009
(220) 2019 07 29
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 16
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE rarytasy
(540)

(210) 502892

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.13.25
(510), (511) 29 bekon, buliony, buliony mięsne, burgery mięsne,
cielęcina, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galareta, galarety mięsne, golonka, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery,
kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszka krwawa jako kiełbasa,
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konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzone, mortadela,
pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynka, oleje
i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowina, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line)
towarów obejmujących: bekon, buliony, buliony mięsne, burgery
mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety,
galarety mięsne, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski
wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę,
konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzone, mortadelę,
pasztety, pieczeń wołową, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szynkę, oleje
i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowinę, marketing, reklama w tym:
reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna towarów obejmujących: bekon, buliony, buliony mięsne,
burgery mięsne, cielęcinę, drób, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne,
galarety, galarety mięsne, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze,
hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście,
kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako
kiełbasę, konserwy mięsne, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny,
mięso mielone, mięso siekane, mięso świeże, mięso wędzone, mortadelę, pasztety, pieczeń wołową, podroby, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
pulpety, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa,
szynkę, oleje i tłuszcze jadalne, wędliny, wieprzowinę, publikowanie
tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(111) 328010
(220) 2019 07 29
(210) 502894
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KaajCare
(510), (511) 21 artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki do higieny
osobistej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
soniczne szczoteczki do zębów, futerały na szczoteczki do zębów,
pojemniki na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, uchwyty na szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek
elektrycznych, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, urządzenia do mycia zębów
i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej.
(111) 328011
(220) 2019 07 30
(210) 502917
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyprawy do potrawy
(540)
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(111) 328012
(220) 2019 07 30
(210) 502918
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solo Smak
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs, 42 opracowywanie nowych produktów żywnościowych.
(111) 328013
(220) 2019 07 30
(210) 502926
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Combi Smak
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs, 42 opracowywanie nowych produktów żywnościowych.
(111) 328014
(220) 2019 07 30
(210) 502929
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobry Smak
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs, 42 opracowywanie nowych technologii produktów żywnościowych.

(591) czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs, 42 opracowywanie nowych produktów żywnościowych.

(111) 328015
(220) 2019 07 31
(210) 502985
(151) 2020 01 27
(441) 2019 10 07
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biôłi trus RESTAURANT
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(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 328016
(220) 2019 07 31
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 16
(732) NETARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMPAI
(540)

(210) 502990

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 audyt, analiza rynku, badania marketingowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, public relations, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 328017
(220) 2019 08 01
(210) 503003
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) ROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Małkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKFIN
(540)

(591) szary, grantowy, czarny
(531) 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli),
metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki na wodę, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], przewody metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury,
rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje], zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 7 kompresory gazowe, maszyny dla odlewnictwa,
maszyny do cięcia papieru, maszyny do formowania metali, maszyny
do kalandrowania papieru, maszyny do łączenia, maszyny do nitowania, maszyny do obróbki masy papierniczej, maszyny do obróbki
metali, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji tektury, maszyny do produkcji tektury
falistej, maszyny do proszkowania, maszyny do przetwórstwa metali,
maszyny do tłoczenia, maszyny do wytłaczania, maszyny i przyrządy
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do spawania i lutowania, maszyny powlekające, maszyny rafinujące masę papierniczą, maszyny zwijające papier, obrotowe maszyny
do cięcia papieru, inne niż do użytku biurowego, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy pneumatyczne,
prowadnice maszynowe [części maszyn], reduktory ciśnienia [części
maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory [zawory] jako części
maszyn, regulatory pneumatyczne do silników, silniki do sprężarek,
silniki hydrauliczne, silniki parowe, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone powietrze, smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, sprężarki [maszyny], sprężarki do maszyn, sprężarki
elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki obrotowe, sprężarki powietrza,
sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, tłoki [części maszyn lub silników], turbiny do wytwarzania mocy, turbiny gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów lądowych], zawory
do maszyn, zawory hydrauliczne, 9 oprogramowanie do inżynierii
budowy maszyn, 37 konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 40 cieplna obróbka metali, obróbka
[obróbka mechaniczna] metali, obróbka i powlekanie powierzchni
metalowych, obróbka metali, powlekanie metalu, powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie stalowych elementów
konstrukcyjnych, 42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej,
badania techniczne, badania w dziedzinie technologii prowadzone
przez inżynierów, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, dostarczanie raportów inżynieryjnych,
inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna, konstrukcyjne (projektowanie-), kontrola i testowanie jakości,
nadzór i inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opracowywanie badań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii
wykonywane przez inżynierów, planowanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów
przemysłowych, projektowanie i testowanie nowych produktów,
projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych,
projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych,
projektowanie modeli, projektowanie narzędzi, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie
przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych,
projektowanie rurociągów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne
i doradztwo, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych,
elektromechanicznych i optoelektronicznych, przeglądy techniczne,
przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów
technicznych, studium wykonalności technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie komponentów, testowanie maszyn,
testowanie produktów, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, testowanie urządzeń, testowanie urządzeń w dziedzinie
inżynierii elektrycznej, testowanie zagrożenia hałasem środowiska,
testy inżynieryjne, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze
w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii morskiej, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne
dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi
inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo,
usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu
ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi
inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii energetycznej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne związane
z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi pomiarów
technicznych, usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii,
usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi
w zakresie inżynierii jądrowej, usługi w zakresie pomiarów i testów
technicznych, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi
w zakresie przeglądów technicznych, usługi w zakresie testów tech-
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nicznych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.

(111) 328018
(220) 2019 08 01
(210) 503045
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) LASKOWSKA-BURSKA MARTA ZUZ-BLUZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUZ-BLUZ
(540)

(591) fioletowy
(531) 19.13.22, 29.01.05, 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 25 fartuchy [odzież], dzianina [odzież], dolne części
ubrań [odzież], fartuchy medyczne, odzież damska, odzież robocza,
spodnie, spodnie pielęgniarskie, spódnice, luźne sukienki o prostym
kroju.
(111) 328019
(220) 2019 08 01
(210) 503049
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) BANASIK JOANNA JB CONCEPT, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JB concept
(540)

(591) różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk pracy,
wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, usługi rejestrowania pracowników, usługi dotyczące znalezienia pracy
dla kadry pracowniczej, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi
biura pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
pracy tymczasowej, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, organizowanie i prowadzenie targów
pracy, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, usługi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry
pracowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, agencje pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, badania rynkowe i analiza badań rynkowych,
skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, badania rynku i badania marketingowe, analizy danych badań
rynkowych, wywiady dla badań jakościowych rynku, gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, doradztwo w zakresie badań
rynku, interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku do celów reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, przeprowadzanie badań rynkowych
obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, przeprowadzanie badań rynkowych
za pomocą komputerowej bazy danych, badania opinii publicznej,
projektowanie badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań opinii publicznej, agencja public relations, usługi doradztwa w zakresie
public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, usługi w zakresie administracji biurowej dla osób trze-
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cich, usługi biurowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, usługi doradcze
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa budynków na zamówienie, budowa części budynków, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających,
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania
budynków, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, nadzór nad remontami budynków, konsultacje
budowlane, naprawcze roboty budowlane, nadzór budowlany,
wznoszenie centrów handlowych, renowacja wnętrz pomieszczeń
handlowych, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych,
rozbiórka konstrukcji, nadzór nad budowaniem konstrukcji, konstrukcja i naprawa budynków, instalowanie gotowych elementów
konstrukcyjnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
budowa obiektów do celów sportowych, budowa hoteli, budowa
parkingów, budowa sklepów, przekształcanie pomieszczeń sklepowych, montaż drzwi i okien, montaż okuć okiennych, instalowanie
okien, wymiana ram okiennych, wymiana okien, montaż drzwi, montaż okuć do drzwi, nakładanie wylewki posadzkowej, budowa podłóg, układanie podłóg warstwowych, montaż podłóg podniesionych, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych,
układanie płytek podłogowych, układanie pokryć podłogowych,
usługi w zakresie powlekania podłóg, montaż podłóg z imitacji
drewna, nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw
uszczelniających, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia
podkładów i pokryć, tapetowanie, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów, malowanie natryskowe, usługi malowania
dekoracyjnego, malowanie powierzchni budynków, usługi malowania domów, malowanie ram okiennych, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, usługi dekoracyjnego malowania
wnętrz domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, szklenie okien,
usługi szklenia budynków, szklenie, wstawianie szkła, usługi szklarskie, wstawianie szkła i wstawianie szyb, montaż dodatkowej warstwy szkła, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja
uziemienia elektrycznego, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych,
instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury, instalacja odgromników, montaż instala-
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cji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż urządzeń grzewczych, montaż instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie
instalacji grzewczej, instalacja sprzętu grzewczego, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie linii telefonicznych, usługi doradcze
dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja alarmów, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony
przeciwpożarowej, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków
w trakcie budowy, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalacja systemów fizycznej
kontroli dostępu, instalacja sprzętu do kontroli dostępu jako usługi,
instalacja kabli do dostępu do Internetu, przygotowywanie terenu
pod budowę, tynkowanie, tworzenie faktury ścian, nadawanie faktury sufitom lub ścianom, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, nakładanie powłok w celu naprawy ścian, usługi instalacji
dachów, instalacja pokryć dachowych, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie dachówek i płytek łupkowych, montaż belkowania dachu, izolowanie dachów, pokrywanie dachów
papą, ponowna obróbka powierzchni dachów, sprzątanie placów
budowy, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie
budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, 43 pensjonaty, biura zakwaterowania, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania
na czas pracy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, udzielanie
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi biur zakwaterowania, tymczasowe zakwaterowanie, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego.

(111) 328020
(220) 2019 08 04
(210) 503102
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) ORIOLE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oriole Home
(510), (511) 37 renowacja mebli, tapicerowanie mebli, usługi remontowo-budowlane, stolarstwo meblowe, naprawy mebli, budownictwo, doradztwo budowlane, 42 projektowanie i aranżacja wnętrz,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budynków, usługi
związane z projektowaniem graficznym, projektowanie mebli.
(111) 328021
(220) 2019 08 05
(210) 503140
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar BESKIDZKI Culinary
(540)

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, biały, złoty, ciemnozłoty,
jasnozłoty
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 26.01.01, 25.01.25, 29.01.15
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, oleje jadalne,
komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, marga-
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ryny, masła, 30 dressingi, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty).

(111) 328022
(220) 2019 08 05
(210) 503147
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) IQ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ DEVELOPMENT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo,
budowa i naprawa magazynów, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, rozbiórka budynków, 42
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury.
(111) 328023
(220) 2019 08 05
(210) 503154
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 30
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARINELLA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43
usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje,
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy,
pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 328024
(220) 2019 08 05
(210) 503156
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 30
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BELUGA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
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druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43
usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje,
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy,
pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 328025
(220) 2019 08 05
(210) 503158
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 30
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bianca RESTAURACJA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43
usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje,
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy,
pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 328026
(220) 2019 08 06
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) FERO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A POLONIT

(210) 503194

Nr 6/2020

(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 sznury termoizolacyjne z włókien szklanych, sznury
termoizolacyjne z włókien ceramicznych, tektury termoizolacyjne
z włókien szklanych lub ceramicznych, tektury uszczelkowe termoodporne, płyty termoizolacyjne, termoizolacyjne taśmy szklane,
termoizolacyjne taśmy ceramiczne, przędze termoizolacyjne szklane
i ceramiczne, włókniny termoizolacyjne szklane i ceramiczne, szczeliwa plecione, szczeliwa pompowe, pierścienie uszczelniające, na bazie grafitu, płyty uszczelkowe, uszczelki, przędze techniczne, przędze
ceramiczne, przędze szklane.
(111) 328027
(220) 2019 08 06
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) STANIEK MICHAŁ PAWEŁ FANCYSHOES,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANCY
(540)

(210) 503208

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bloczki do pisania, broszury, fotografie,
gazety, kalendarze z kartkami do zrywania, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty pocztowe, katalogi, koperty jako artykuły
piśmienne, notatniki jako notesy, obwoluty i okładki jako artykuły
papiernicze, pudełka kartonowe lub papierowe, przybory do pisania,
segregatory jako artykuły biurowe, ulotki, 25 cholewki do obuwia,
czubki do butów, obcasy do butów, środki antypoślizgowe do butów, buty sportowe, buty, buty sznurowane, drewniaki, espadryle,
kalosze, kamasze, obcasy, napiętki, półbuty, sandały, T-shirty, kapelusze, nakrycia głowy [odzież], obuwie, obuwie sportowe, odzież,
odzież gotowa, półbuty, sandały, spodnie, spódnice, swetry, żakiety
pikowane [ubrania], 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja handlowa
oraz udzielanie porad konsumentom w ramach punktów informacji
konsumenckiej, zarządzanie zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.
(111) 328028
(220) 2019 08 06
(210) 503215
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) Shenzhen Huidafa Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEJI
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie elektryczne, ładowarki do baterii, etui na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów, kable USB, telefony komórkowe, obudowy głośników, słuchawki [douszne], komputery, pamięci zewnętrzne USB, baterie elektryczne, słuchawki
[zakładane na głowę], kable do transmisji danych.
(111) 328029
(151) 2020 01 20

(220) 2019 08 07
(441) 2019 09 23

(210) 503253
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(732) DANHOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Party Box
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki
dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kredki do makijażu, eyelinery
[kosmetyki], cienie do powiek, błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki
do ust, lakiery do paznokci, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do celów
kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, barwniki
kosmetyczne, henna [barwnik kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała,
sztuczne rzęsy, sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby
do brody, farby do włosów, kosmetyki koloryzujące do skóry, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, 11 oświetlenie dekoracyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne
urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choinki
świąteczne, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, przenośne
lampiony papierowe, przenośne lampiony (chochin), wolnostojące papierowe lampiony, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, lampiony na świece, lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, 16 ozdoby papierowe
na przyjęcia, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, artykuły papiernicze na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, bielizna stołowa papierowa, maty stołowe z papieru, serwetki stołowe papierowe,
papierowe obrusy, papierowe parasolki do koktajli, papierowe podkładki stołowe, szablony do dekorowania żywności i napojów, bileciki
stołowe, opakowania na prezenty, papier do pakowania prezentów,
papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty
papierowe do pakowania, papierowe etykietki na prezenty, ozdobne
kokardy papierowe do pakowania, wstążki papierowe, kokardy papierowe, krepina, serpentyny z krepiny, rozetki papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane z papieru, papeteria zapachowa, kartki
okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki z życzeniami, drukowane zaproszenia, zaproszenia
na przyjęcia, dyplomy drukowane, nadruki, naklejki, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], szablony do paznokci, szablony do malowania twarzy,
albumy do zdjęć, emblematy papierowe, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, aplikacje z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe ramy
[rekwizyty do zdjęć], 20 ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych,
ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych
do artykułów spożywczych, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw
sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych, poduszki dekoracyjne,
tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, karafki
ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne, misy do podawania żywności, miski
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z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku domowego, tace do podawania potraw, tace do użytku domowego
papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony ze szkła, papierowe
foremki do pieczenia, foremki do wycinania ciasteczek, podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące
miejsce siedzenia przy stole, 24 artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy wystroju
wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje tekstylne na stół, dekoracje
ścienne z tkanin, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bieżniki
stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy,
jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy
tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod nakrycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowania prezentów, tiul,
tkaniny z satyny, tekstylne flagi i proporce, chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 stroje na maskaradę, kostiumy na Halloween, odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia
[odzież], kapelusze, 26 peruki, peruki dla clownów, sztuczne włosy,
sztuczne brody, sztuczne wąsy, tupety [sztuczne włosy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyjne akcesoria do włosów,
girlandy sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych,
kokardy papierowe [pasmanteria], pióra do zdobienia, ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia,
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje [pasmanteria],
28 serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], śmieszne
gadżety na imprezy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne
choinki, dekoracje i ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki,
świąteczne skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumowe, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do robienia
dowcipów, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach,
podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, balony,
zabawki dmuchane, bańki mydlane [zabawki], czapeczki papierowe
[akcesoria na przyjęcia], kapelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia
z tworzyw sztucznych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, 30 dekoracje z cukru, słodkie dekoracje do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kredki do makijażu, eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek, błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki do ust, lakiery do paznokci, farby do ciała
(kosmetyczne), farby do malowania twarzy, sztuczna krew [teatralna],
tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, barwniki kosmetyczne, henna [barwnik kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała, sztuczne rzęsy, sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby do brody, farby do włosów,
kosmetyki koloryzujące do skóry, kleje do sztucznych rzęs, włosów
i paznokci, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej
do peruk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, oświetlenie dekoracyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne
światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampy
do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, przenośne lampiony papierowe,
przenośne lampiony (chochin), wolnostojące papierowe lampiony,
kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, lampiony
na świece, lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, artykuły papiernicze
na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, bielizna stołowa papierowa,
maty stołowe z papieru, serwetki stołowe papierowe, papierowe obrusy, papierowe parasolki do koktajli, papierowe podkładki stołowe, szablony do dekorowania żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania na prezenty, papier do pakowania prezentów, papierowe torby
na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty papierowe do pakowania, papierowe etykietki na prezenty, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, wstążki papierowe, kokardy papierowe, krepina,
serpentyny z krepiny, rozetki papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki

92

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wykonane z papieru, papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe,
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki z życzeniami, drukowane zaproszenia, zaproszenia na przyjęcia, dyplomy
drukowane, nadruki, naklejki, tatuaże usuwalne [kalkomanie], szablony do paznokci, szablony do malowania twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papierowe, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe,
ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, aplikacje z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe ramy [rekwizyty do zdjęć], ozdoby
na przyjęcia z tworzyw sztucznych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące
[ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
ramki do obrazków i zdjęć, podkładki z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie
z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych,
poduszki dekoracyjne, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, butelki
ze szkła, karafki ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze pamiątkowe
[okolicznościowe], talerze dekoracyjne, misy do podawania żywności,
miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace
do użytku domowego, tace do podawania potraw, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony ze szkła,
papierowe foremki do pieczenia, foremki do wycinania ciasteczek,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące miejsce siedzenia przy stole, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracyjne tekstylne
na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe
z tworzyw sztucznych, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw
sztucznych, obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki
pod nakrycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowania
prezentów, tiul, tkaniny z satyny, tekstylne flagi i proporce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, stroje na maskaradę, kostiumy na Halloween, odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki
na przyjęcia [odzież], kapelusze, peruki, peruki dla clownów, sztuczne
włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, tupety [sztuczne włosy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyjne akcesoria do włosów, girlandy sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych, kokardy papierowe [pasmanteria], pióra do zdobienia, ozdobne
plakietki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia,
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje [pasmanteria],
serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie,
gry towarzyskie na przyjęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
dekoracje i ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, świąteczne
skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumowe, maski
na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do robienia dowcipów,
artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, podarki dla
gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, balony, zabawki dmuchane, bańki mydlane [zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria
na przyjęcia], kapelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia z tworzyw
sztucznych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, dekoracje z cukru, słodkie dekoracje do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, soczewki na przyjęcia, biżuteria, wyroby
biżuteryjne, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, sztućce drewniane, świece, świece zapachowe, świece okolicznościowe, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i sztućce, fontanny tortowe.

(111) 328030
(220) 2019 08 07
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) Eugen Stohp GmbH, Seevetal (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 503257

Nr 6/2020

(540) NATURA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 1 przetworzone produkty torfowe do uprawy roślin, ziemia do kwiatów.
(111) 328031
(220) 2019 08 08
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) SZUSZKIEWICZ BENIAMIN, Stryków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papahune
(540)

(210) 503298

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 25 czapeczki z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki do gry w golfa, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki kolarskie, czapki [nakrycia
głowy], czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki, daszki czapek, daszki
do czapek, daszki [nakrycia głowy], daszki [odzież], daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, dzianina [odzież], kombinezony [odzież], koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu
amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki
do tenisa, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych,
koszulki z dzianiny typu pique, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki [odzież],
kurtki pikowane [odzież], kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki
dżinsowe, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców,
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, odzież
dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci, odzież dla rowerzystów,
odzież do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do tenisa, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, odzież gotowa, odzież
haftowana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana,
odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież narciarska,
odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież taneczna, odzież tkana,
odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież w stylu sportowym,
odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież
wierzchnia dla pań, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze futrzane,
płaszcze sportowe, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, potniki, topy bez ramiączek,
topy ciążowe, topy do biegania, topy [odzież], topy sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi, topy z dzianin, topy z półgolfem.
(111) 328032
(220) 2019 08 08
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 23
(732) POCHCIOŁ MAREK CEGMAR, Rybnik (PL)

(210) 503300
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEGMAR Ceglany RENESANS
(540)
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(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, pudełka z papieru, fotografie,
w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 43
usługi gastronomiczne świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie,
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 cegły będące materiałami ognioodpornymi, niemetalowe cegły licowe, niemetalowe cegły budowlane, półogniotrwałe
cegły nie z metalu, cegły ogniotrwałe nie z metalu, glina ceglarska,
fugi, płytki, niemetalowe płytki budowlane, podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki
z kamienia naturalnego, mączka ceglana, 35 usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, marketing cyfrowy, marketing internetowy, reklama i marketing,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, opracowywanie
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi towarami: cegły będące materiałami ognioodpornymi, niemetalowe cegły licowe, niemetalowe cegły budowlane, półogniotrwałe cegły nie z metalu, cegły ogniotrwałe nie z metalu, glina
ceglarska, fugi, płytki, niemetalowe płytki budowlane, podłogowe
płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły
kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa,
płytki z kamienia naturalnego, mączka ceglana, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cegły będące materiałami ognioodpornymi, niemetalowe cegły licowe, niemetalowe cegły
budowlane, półogniotrwałe cegły nie z metalu, cegły ogniotrwałe
nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, niemetalowe płytki budowlane, podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki
ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki z kamienia naturalnego, mączka ceglana,
usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: cegły będące materiałami ognioodpornymi, niemetalowe cegły
licowe, niemetalowe cegły budowlane, cegły z glinki garncarskiej,
półogniotrwałe cegły nie z metalu, cegły ogniotrwałe nie z metalu,
glina ceglarska, fugi, płytki, ceramiczne płytki podłogowe, niemetalowe płytki budowlane, podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny,
gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły,
płytki podłogowe dla budownictwa, płytki z kamienia naturalnego,
mączka ceglana .

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.23
(510), (511) 36 organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie
funduszy na cele charytatywne, pozyskiwanie funduszy na cele charytatywne, pozyskiwanie finansowania na rzecz kultury, sztuki i ochrony
dóbr kultury i tradycji, pozyskiwanie funduszy w celu wsparcia środowiska podróżników, taterników, alpinistów, himalaistów, 41 muzea,
wystawy muzealne, organizacja i prowadzenie obiektów kultury, organizacja i prowadzenie muzeów, ochrona zabytków, edukacja w zakresie osiągnięć, postaw życiowych i sportowych himalaistów, którzy zginęli w górach wysokich, organizacja warsztatów i seminariów
wiedzy o wspinaczce górskiej oraz w zakresie bezpiecznej eksploracji
górskiej, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych,
organizowanie spotkań edukacyjnych i kulturalnych upamiętniających
sylwetki i poczynania działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie akcji edukacyjnych, organizowanie i prezentowanie działań bieżących średniego
i młodego pokolenia wspinaczy górskich, usługi szkoleniowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, organizowanie obozów sportowych, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, organizowanie obozów sportowych.

(111) 328033
(220) 2019 08 08
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) BANAŚ BARTŁOMIEJ B2B, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA CECHOWA
(540)

(111) 328035
(220) 2019 08 08
(210) 503313
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) JANOWSKI PAWEŁ PPHU BIG SPORT, Lubochnia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 503305

(591) biały, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, zielony, niebieski,
szary, czarny
(531) 11.01.05, 07.03.02, 07.03.11, 13.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(111) 328034
(220) 2019 08 08
(210) 503306
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 23
(732) FUNDACJA HIMALAIZMU POLSKIEGO IM. ANDRZEJA
ZAWADY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ANDRZEJA ZAWADY
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 21.03.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, odzież, odzież gimnastyczna, 40 krawiectwo, drukowanie, druk sitowy, druk offsetowy.
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(111) 328036
(220) 2019 08 08
(210) 503314
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) INCO GARBARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W SERCU KRAKOWA APARTHOTEL
(540)

(591) grafitowy, ciemnozłoty
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 eksponowanie towarów osób trzecich celem ich swobodnego wyboru przez kupujących, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dzierżawa nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem powierzchni
handlowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby, usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi związane
z organizacją imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie obozów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, użytkowanie i obsługa sal kinowych, 43 usługi gastronomiczne, restauracje,
usługi barowe, kawiarnie, kafeterie [bufety], domy turystyczne, usługi hotelowe, motele, pensjonaty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje
miejsc w hotelach, 44 salony piękności, usługi kosmetyczne, salony
fryzjerskie, usługi w zakresie korzystania z solariów.
(111) 328037
(220) 2019 08 09
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXON SOLUTIONS
(540)

(210) 503330

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, cyfrowe drukarki kolorowe, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, drukarki,
drukarki atramentowe, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki atramentowe do dokumentów, drukarki atramentowe
kolorowe do dokumentów, drukarki bezuderzeniowe, drukarki
do błon suchych, drukarki do dokumentów do komputerów, drukarki
dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, drukarki
kodów kreskowych, drukarki igłowe, drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki komputerowe, drukarki laserowe, drukarki laserowe do błon suchych, drukarki laserowe do dokumentów, drukarki
optyczne, drukarki mozaikowe, drukarki plotery, drukarki rozetkowe,
drukarki termiczne, drukarki uderzeniowe, drukarki umożliwiające
współdzielenie portów, drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki
z wyjściami zintegrowanymi, głowice drukarek, głowice drukarek
atramentowych, głowice drukarek termicznych, głowice drukarskie
do drukarek atramentowych, głowice drukarskie do drukarek komputerowych, głowice drukarskie do ploterów, kable do drukarek, kartridże bez tonera [puste] do drukarek laserowych, kartridże na toner,
nienapełnione, do drukarek, kartridże z tuszem w postaci stałej [pu-
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ste] do drukarek atramentowych, konwertery do drukarek, kopiarki
cyfrowe kolorowe, kopiarki elektrostatyczne, kopiarki fotostatyczne,
kopiarki termiczne, kserograficzne kopiarki, kserografy, ładowarki,
laserowe drukarki kolorowe, laserowe drukarki kolorowe do dokumentów, liczniki wydruków, maszyny do fotokopiowania, maszyny
do kopiowania, naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, peryferyjne urządzenia komputerowe, programy do drukarek, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie bufora wydruku,
oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do serwera
wydruku, oprogramowanie do sterowania drukarkami kolorowymi,
oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie spoolera wydruku, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu
oraz oprogramowanie sprzętowe, rozgałęźniki [huby] do drukarek,
samodzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki
i faksu, serwery w chmurze, serwery wydruku, skanery, skanery 3D,
skanery biometryczne, skanery digitalizujące, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery elektroniczne, skanery luminescencyjne,
skanery obrazów, skanery optyczne, skanery płyt drukarskich, skanery ręczne, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skanery
[urządzenia wejściowe], sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy
do przesyłu danych, sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej],
sterowniki drukarek umożliwiające współdzielenie portów, sterowniki
drukarki laserowej, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom
elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki urządzeń, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia,
stojaki do drukarek, stojaki na sprzęt komputerowy, suche drukarki laserowe, telekopiarki, urządzenia do drukowania odbitek fotograficznych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do monitorowania stanu
tuszu, urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przesyłania obrazu, urządzenia
do przesyłania danych, urządzenia do przesyłania i odbierania faksów, urządzenia do przetwarzania obrazów, urządzenia do skanowania obrazów, urządzenia do wykonywania odbitek fotograficznych,
urządzenia i przyrządy kserograficzne, urządzenia faksujące, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia i przyrządy
kserograficzne, urządzenia pamięci, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, urządzenia wejściowe do komputerów, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, urządzenie pozwalające
na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, utrwalone na nośnikach informacje i dane, walizki specjalnie przystosowane do przenoszenia drukarek komputerowych, wideodrukarki, wkłady atramentowe, nienapełnione, do fotokopiarek, wkłady atramentowe,
nienapełnione, do drukarek komputerowych, wskaźniki cyfrowe,
wskaźniki ilości, wtyczki typu jack, wyświetlacze, zapisane pliki danych, 35 usługi w zakresie powielania [kopiowania], wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, wynajem urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wypożyczanie maszyn do pisania
i kopiarek, 37 aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, czyszczenie maszyn, demontaż maszyn, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie fotokopiarek,
instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń do nadawania, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja maszyn,
instalacja maszyn biurowych, instalacja okablowania w biurach
w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja
sprzętu i wyposażenia do konferencji elektronicznych, instalacja
sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu
komputerowego do systemów komputerowych, instalacja sprzętu
komunikacyjnego, instalacja systemów komputerowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci
LAN, instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie komputerów, instalowa-
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nie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalowanie okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie sprzętu komputerowego, instalowanie urządzeń
biurowych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, konserwacja i naprawa drukarek 3D, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja
i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa
systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawy komputerów,
konserwacja komputerów, konserwacja maszyn biurowych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwacja sprzętu komputerowego
[hardware], konserwacja sprzętu łącznościowego, konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do przetwarzania danych,
konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie
sprzętu komputerowego, napełnianie pustych pojemników z tonerem, naprawa fotokopiarek, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu
komputerowego do urządzeń przetwarzających dane, naprawa
komputerów, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, naprawa
maszyn, naprawa maszyn biurowych, naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa telefaksów, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawy lub konserwacja komputerów, ponowna kalibracja urządzeń przetwarzających dane, ponowne
napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do drukarek, ponowne
napełnianie pojemników z tuszem do maszyn do pisania, ponowne
napełnianie pojemników z tuszem do drukarek, ponowne napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do maszyn do pisania, ponowne
napełnianie tuszem taśm do maszyn do pisania, ponowne napełnianie tuszem taśm do drukarek, przegląd maszyn, przygotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, regeneracja
i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, remont maszyn, renowacja maszyn, serwis
urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi
instalacji komputerów, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji
komputerów, usługi konserwacji maszyn, usługi konserwacyjne
w zakresie sprzętu komputerowego, usługi konsultacyjne związane
z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi
modernizacji i przekształcania maszyn, usługi naprawy komputerów,
usługi ponownego napełniania pojemników z tuszem, usługi w zakresie instalowania i konserwacji komputerów, usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, wynajem urządzeń do zszywania
(do łączenia zszywkami), wyposażanie wnętrz biur, wyposażanie
wnętrz pomieszczeń firmowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, 40 dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie
cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie
książek, drukowanie litograficzne, drukowanie, na zamówienie, nazw
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych
i reklamowych, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie
offsetowe, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie portretów, drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich,
drukowanie zdjęć, drukowanie znaczków, introligatorstwo, kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie
materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie
materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], kopiowanie
zdjęć, laminowanie papieru, niszczenie dokumentów, obróbka fotograficzna, obróbka i przetwarzanie papieru, oprawa dokumentów,
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przetwarzanie przeźroczy i druków, recykling papieru, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn introligatorskich, udzielanie informacji
związanych z usługami introligatorskimi, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich,
udzielanie informacji związanych z usługami obróbki papieru, usługi
cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi druku offsetowego, usługi niszczenia dokumentów, usługi powielania 3D,
usługi składania druku, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, usługi wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo], wynajem drukarek 3D, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, wynajem maszyn i urządzeń
do wykańczania zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki papieru, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania zdjęć, wynajem
maszyn introligatorskich, wypożyczanie sprzętu introligatorskiego,
wypożyczanie urządzeń do wydruku odbitek fotograficznych, 42
chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, dzierżawa urządzeń komputerowych, instalowanie i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem [pomoc techniczna], udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych.

(111) 328038
(220) 2019 08 09
(210) 503361
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) WĄSIKOWSKI MICHAŁ M&J PARTNERS, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I LBN
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, poszukiwania w zakresie patronatu.
(111) 328039
(220) 2019 08 09
(210) 503369
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 23
(732) TABOR JACEK RYSZARD, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pd PIPELINE DESIGNER
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kalkulatory, monitory [programy komputerowe], platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
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nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony
komórkowe, urządzenia do przetwarzania danych, znaki cyfrowe,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi komunikacji korporacyjnej,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 informacja o naprawach, usługi doradztwa
budowlanego, 40 drukowanie, drukowanie szablonów, drukowanie
zdjęć, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting serwerów, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi
inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 328040
(220) 2019 08 09
(210) 503371
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZO-LEŚNYCH
PROLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prolas
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 05.01.02, 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

Nr 6/2020

(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży drewna, 36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, najem nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem,
usługi wyceny mienia i majątku, 44 usługi związane z leśnictwem
i gospodarką leśną: wykonawstwo robót leśnych, ścinka i zrywka
drewna, zalesienia, pielęgnacja upraw leśnych, konserwacja i leczenie drzew, likwidacja szkód pobursztynowych, oczyszczanie terenów leśnych, usługi ogrodnicze, nasadzenia zieleni, pielęgnacja zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja
ogrodów, zakładanie i pielęgnacja trawników, koszenie trawników,
nasadzenia drzew i krzewów, doradztwo i projektowanie związane z leśnictwem, ogrodnictwem i zagospodarowywaniem terenów
zielonych, opinie i ekspertyzy dotyczące szkód leśnych, opinie
w zakresie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, opinii dendrologiczne, opinie dotyczące wpływu inwestycji na środowisko.

(111) 328041
(220) 2019 08 09
(210) 503372
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZO-LEŚNYCH
PROLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROLAS
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży drewna, 36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, najem nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi
wyceny mienia i majątku, 44 usługi związane z leśnictwem i gospodarką leśną: wykonawstwo robót leśnych, ścinka i zrywka drewna,
zalesienia, pielęgnacja upraw leśnych, konserwacja i leczenie drzew,
likwidacja szkód pobursztynowych, oczyszczanie terenów leśnych,
usługi ogrodnicze, nasadzenia zieleni, pielęgnacja zieleni, cięcia
pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja ogrodów,
zakładanie i pielęgnacja trawników, koszenie trawników, nasadzenia
drzew i krzewów, doradztwo i projektowanie związane z leśnictwem,
ogrodnictwem i zagospodarowywaniem terenów zielonych, opinie
i ekspertyzy dotyczące szkód leśnych, opinie w zakresie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, opinie dendrologiczne, opinie dotyczące wpływu inwestycji na środowisko.
(111) 328042
(220) 2019 08 09
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 23
(732) BALTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltrade
(540)

(210) 503375

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pokazy towarów, reklama, usługi marketingowe, usługi handlu w zakresie elektroniki, w szczególności baterii,
akumulatorów i ładowarek elektrycznych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 328043
(220) 2019 08 09
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 23
(732) BALTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hurt.com.pl

(210) 503376
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(540)

pary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe
(inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.

(531) 26.15.11, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pokazy towarów, reklama, usługi marketingowe, usługi handlu w zakresie elektroniki, w szczególności baterii,
akumulatorów i ładowarek elektrycznych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 328044
(220) 2019 08 12
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER FIGHTS
(540)

(210) 503390

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 inne napoje bezalkoholowe, 41 działalność sportowa
i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w napoje.
(111) 328045
(220) 2019 08 12
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYCLOCADIN KADEFARM
(540)
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(210) 503416

(591) zielony, biały, szary
(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne
do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety,
witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych,
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu,
sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty
lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego
wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, na-

(111) 328046
(220) 2019 08 12
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTOCADIN KADEFARM
(540)

(210) 503418

(591) niebieski, biały, szary
(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne
do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety,
witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych,
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu,
sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty
lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego
wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe
(inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.
(111) 328047
(220) 2019 08 12
(210) 503419
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) FRĄK MICHAŁ P.H.U. BEHAPOMOC, Jastrowie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEHAPOMOC
(540)

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 02.09.15, 26.03.01, 26.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacji i szkolenia, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia dla personelu, usługi doradcze i szkoleniowe
w zakresie BHP, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi
sprzętu gaśniczego, szkolenie techniczne dotyczące zagrożeń pożarowych, 45 usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, doradztwo
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w zakresie bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych.

(111) 328048
(220) 2019 08 12
(210) 503420
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 23
(732) TURMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DSPRINT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów
drukowanych i konkursy promocyjne, 40 drukowanie, druk sitowy,
druk typograficzny, druk wywabowy, drukowanie fotograficzne,
drukowanie zdjęć, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, usługi drukowania, drukowanie reklam,
drukowanie offsetowe, drukowanie książek, drukowanie portretów,
drukowanie litograficzne, drukowanie znaczków, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie 3D, usługi składania druku,
usługi druku offsetowego, usługi wykańczania druków, wytrawianie
fotograficzne druków, wynajem drukarek 3D, drukowanie na wełnie,
drukowanie przezroczy fotograficznych, odtlenianie obwodów drukowanych, usługi druku na tkaninach, usługi wykańczania druków
[składanie], przetwarzanie przeźroczy i druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo],
drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie dokumentów z nośników
cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, wynajem
maszyn i urządzeń drukarskich, kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach
prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
wynajem maszyn i urządzeń do drukowania zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie,
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych,
42 projektowanie druków, projektowanie materiałów drukowanych,
programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych,
projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego
stosowanego do drukowania, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line,
do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej.
(111) 328049
(220) 2019 08 12
(210) 503425
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 14
(732) DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPZZ
(540)
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medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elektronicznych, 35 usługi prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet
i sprzedaży wysyłkowej, papierosów beztytoniowych, papierosów
elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.

(111) 328050
(220) 2019 08 13
(210) 503430
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
LAGARDERE DUTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGERIA DRUGSTORE
(540)

(591) czerwony, czarny, pomarańczowy
(531) 05.05.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych towarów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu takich towarów jak:
antyperspiranty, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, dermokosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
akcesoria kosmetyczne, maski kosmetyczne, artykuły higieniczne,
mydła, odżywki do włosów, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, przybory toaletowe, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty do kąpieli, szampony, waciki do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów,
wazelina kosmetyczna, zmywacze do paznokci, środki perfumeryjne,
płyny do pielęgnacji włosów, pieluszki dla niemowląt, plastry, podpaski higieniczne, tampony, produkty farmaceutyczne, suplementy
diety dla ludzi, nożyczki, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pęsety do depilacji, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, parafarmaceutyki, pilniki do paznokci, polerki do paznokci (elektryczne lub nieelektryczne), maszynki do golenia, kleje
do celów biurowych lub domowych, lustra, gąbki toaletowe, akcesoria do włosów, akcesoria do włosów dla dzieci, akcesoria dla dzieci, grzebienie, wsuwki do włosów, szczoteczki do zębów, szczotki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), igły, w dobrych warunkach,
w sklepach detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, bądź środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 328051
(220) 2019 08 13
(210) 503437
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) skrzydełka z łososia
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.
(111) 328052
(220) 2019 08 13
(210) 503438
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) salmon wings
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.

(531) 04.03.20, 27.05.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowych do celów medycznych, płyny
do napełniania wkładów do papierosów beztytoniowych do celów

(111) 328053
(220) 2019 08 14
(210) 503500
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BIFOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Polskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bifood
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.04
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, orzechy spreparowane, soki
warzywne do przyrządzania potraw, oleje i tłuszcze, mleko i wyroby
z mleka, sery, żywność produkowana z ryb, owoce i warzywa suszone
i konserwowane, mrożone i gotowane, zioła ogrodowe konserwowane, 30 kasze, ryż, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki owsiane, wyroby zbożowe, wyroby piekarnicze
i cukiernicze, słodycze, mąka i jej przetwory, makarony, sól kuchenna,
sól do konserwowania żywności, pieprz, papryka, przyprawy, kawa,
herbata, kakao, majonez, lody, musztarda, miód i jego przetwory, 31
świeże owoce i warzywa, otręby zbożowe, orzechy, nasiona, ziarna,
ziarna surowe, zioła ogrodowe świeże, kukurydza, 32 napoje bezalkoholowe, soki warzywne i owocowe, nektary, syropy, wyciągi, ekstrakty, koktajle, wody mineralne i naturalne.
(111) 328054
(220) 2019 08 14
(210) 503509
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) STĘPKOWSKI RYSZARD ZYGMUNT EXPERT, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ExpErt Rok założenia 1995 BIURO TECHNICZNE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
(540)

(591) szary, niebieski, biały, beżowy, brązowy, czerwony, czarny,
ciemnobrązowy, ciemnoniebieski
(531) 18.01.16, 02.01.02, 02.01.15, 07.03.11, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi doradcze związane z instalacją sprzętu bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie
budowy, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór
nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 41 szkolnictwo, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony
bezpieczeństwa, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia personelu,
organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, szkolenia dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, szkolenie i instruktaż,
doradztwo w zakresie szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego,
kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych,
usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, 42 usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie projektowania
technicznego, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, sporządzanie raportów
projektowych, oceny techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, projektowanie systemów sygnalizacji pożaru, projektowanie urządzeń
gaśniczych, projektowanie wentylacji pożarowej, projektowanie
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oznakowania ewakuacyjnego, projektowanie wyposażenia budynków w sprzęt gaśniczy, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, sporządzanie ekspertyz technicznych w związku z przeciwpożarowymi zabezpieczeniami budynków, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom,
monitoring systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów
przeciwpożarowych, ocena bezpieczeństwa, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi szacowania ryzyka w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, usługi zabezpieczania budynków.

(111) 328055
(220) 2019 08 14
(210) 503510
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) STUCZYŃSKA SYLWIA PPHU RECHNOLAND, Ożarów
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kółko i krzyżyk zabawki i artykuły szkolne
(540)

(591) zielony, różowy, szary, niebieki
(531) 24.13.25, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papierowe artykuły piśmienne, arkusze papieru, teczki papierowe, notesy, bloki, upominkowe artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, szpilki, teczki, pojemniki na artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, okładki, obwoluty, karty
indeksowe, kleje do artykułów papierniczych, papier w arkuszach,
noże do papieru, folie klejące do artykułów papierniczych, teczki
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, artykuły biurowe, bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami,
cyrkle, cyrkle kreślarskie, czyste papierowe zeszyty, długopisy kolorowe, dozowniki taśmy klejącej, ekierki, etui na przybory do pisania,
flamastry zakreślacze, karty indeksowe, kartki do notowania, kartki
do korespondencji, kalka techniczna, kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe, koperty, kolorowe ołówki
grafitowe, kreda, kosze biurkowe na akcesoria biurkowe, koszulki
na dokumenty do użytku biurowego, kredki do kolorowania, linijki,
markery do dokumentów, materiały do pisania, naklejki, organizery
do użytku biurowego, organizery kieszonkowe, organizery osobiste, papeteria zapachowa, papier do drukarek laserowych, papier
do kopiowania, pinezki, pisaki kolorowe, podkładka na biurko, podkładki do papieru do pisania, podstawki do długopisów i ołówków,
podkładki na biurko, pojemniki na biurko, przyborniki biurkowe,
przybory do szkicowania, przyrządy do rysowania, segregatory,
rozszywacze, taśma klejąca, tablice suchościeralne o właściwościach magnetycznych, temperówki, terminarze, zakreślacze, zeszyty, zszywacze, zszywki biurowe, zakładki, 28 zabawki, zabawki
drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane,
zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki
nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane,
zabawki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, mechaniczne
zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się zabawki, zabawki
tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki do jeżdżenia, zabawki
do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabawki do rysowania,
zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki, zabawki zdalnie
sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki z tkanin, zabawki
do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt,
zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu,
zabawki mechaniczne [z metalu], elektroniczne zabawki do nauki,
zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, piszczące
zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt,
zabawki z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu,
zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane radiowo,
zabawki do piętrowego układania, zabawki rozwojowe dla niemow-
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ląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki
elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane
zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach napędzane pedałami,
nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki
do użytku na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych,
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, zabawki
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki w postaci imitacji
artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, roboty zabawki
sterowane za pomocą radia, przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane
przez dorosłych w życiu codziennym, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów papierniczych, artykułów biurowych, zabawek.

(111) 328056
(220) 2019 08 14
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) GRENDA ANDRZEJ, Ciechanki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cherry&Berry Rational Horticulture
(540)

(210) 503511

(591) czarny, zielony, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.16, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 44 doradztwo agrotechniczne w zakresie upraw, doradztwo agrotechniczne w zakresie upraw czereśni, usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem,
usługi doradcze dotyczące rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, konsultacje w zakresie rolnictwa, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania substancji chemicznych w rolnictwie, doradztwo związane
z sadzeniem drzew.
(111) 328057
(220) 2019 08 15
(210) 503521
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) SKRZYPEK ANDRZEJ, SKRZYPEK ANDRZEJ SKAN-COLOR
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKAN-COLOR
(540)

(591) czarny, różowy, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.25, 01.01.02, 07.03.02, 26.04.01,
26.04.09, 26.02.01

Nr 6/2020

(510), (511) 6 wytłoczki aluminiowe, profile aluminiowe, oblicówka
aluminiowa, aluminium profilowane wytłaczane, elementy z wyciskanego aluminium, płyty aluminiowe, blacha aluminiowa, aluminium i jego stopy, półprodukty z aluminium lub jego stopów, formy
aluminiowe, prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań, aluminiowe ramy do okien przesuwnych, rolety metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, zewnętrzne rolety zwijane z metalu, metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, okna aluminiowe, okna metalowe,
okna dachowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okna ścienne z metalu, metalowe okna dachowe
w kształcie kopuły, 37 montaż okien, montaż okuć okiennych, wymiana okien, instalowanie okien, wymiana ram okiennych, instalowanie ram okiennych, montaż rolet.

(111) 328058
(220) 2019 08 15
(210) 503522
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) OWCZAREK MAGDALENA, Rumianek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZISOU
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, stylowe torebki, torebki wykonane z drewna, paski do torebek na ramię, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa torebek, torebek damskich, stylowych torebek, torebek
wykonanych z drewna, pasów do torebek na ramię.
(111) 328059
(220) 2019 08 15
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) OWCZAREK MAGDALENA, Rumianek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZISOU WOODEN ACCESSORIES
(540)

(210) 503524

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, stylowe torebki, torebki wykonane z drewna, paski do torebek na ramię, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa torebek, torebek damskich, stylowych torebek, torebek
wykonanych z drewna, pasków do torebek na ramię.
(111) 328060
(220) 2019 08 16
(210) 503541
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Edenafil
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń erekcji.
(111) 328061
(220) 2019 08 19
(210) 503571
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) akukuu CENTRUM ZABAW
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki pluszowe,
zabawki z tkanin, 41 lunaparki, parki rozrywki, bawialnie dla dzieci,
centra zabaw dla dzieci, realizacja spektakli, rozrywka, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, wypożyczanie zabawek,
usługi artystów teatralnych, edukacja, pozaszkolna edukacja artystyczna, wystawianie przedstawień artystycznych, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], nauczanie, organizowanie i prowadzenia
warsztatów [szkolenia], wystawianie spektakli, organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, organizacja imprez dla dzieci, organizacja
przyjęć dla dzieci.
(111) 328062
(151) 2020 01 16

(220) 2019 08 19
(441) 2019 09 30

(210) 503598
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(732) WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MEGACHATY, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOBS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 14.01.10
(510), (511) 9 kable światłowodowe, kable optyczne, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable elektryczne, kable uziemiające, kable do anten, kable i przewody elektryczne, aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, elektryczne gniazda
wtyczkowe, gniazda do zasilania energią elektryczną, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, gniazda telefoniczne, gniazda telewizyjne, włączniki światła, włączniki dotykowe, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, elektryczne bezpieczniki stykowe,
skrzynki zaciskowe (elektryczne), skrzynki rozdzielcze elektryczne,
skrzynki połączeniowe (elektryczne).
(111) 328063
(220) 2019 08 19
(210) 503599
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MEGACHATY, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MODRO
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.21, 27.05.24, 14.07.15, 14.07.16, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 7 urządzenia do lutowania, elektryczne urządzenia
do spawania, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, urządzenia do lutowania, elektryczne, uniwersalne urządzenia wysokociśnieniowe do czyszczenia, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym do mocowania i łączenia,
wiertarki elektryczne, wkrętarki elektryczne, nożyce elektryczne,
zamiatarki elektryczne, sprężarki elektryczne, noże elektryczne, piły
elektryczne, pompy elektryczne, gwoździarki elektryczne, mieszarki
elektryczne, dmuchawy elektryczne, lutownice elektryczne, spawarki elektryczne, wyciągarki elektryczne, elektryczne narzędzia wiertnicze, pistolety natryskowe elektryczne, elektryczne młoty udarowe,
przenośne narzędzia elektryczne, zasilacze elektryczne, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, elektryczne piły łańcuchowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne wciągniki linowe, elektryczne piły
do drewna, elektryczne wibratory do betonu, maszyny i urządzenia
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, tarcze tnące do użytku jako części
maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, urządzenia do zdejmowania izolacji z przewodów i przecinacze (ręcznie
obsługiwane), urządzenia tnące do bloków, tarcze ścierne do użytku
z narzędziami ręcznymi, wiertła, wiertła do drążenia, wiertła do muru
przeznaczone do narzędzi ręcznych, wiertła do narzędzi obrotowych (narzędzia obsługiwane ręcznie), wymienne ostrza wkrętaka
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do wkrętaków ręcznych, tarcze ścierne jako części do narzędzi ręcznych, tarcze ścierne jako narzędzie ręczne, tarcze tnące [narzędzia
obsługiwane ręcznie], tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, 9 urządzenia do regulowanego zasilania, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, elektryczne
urządzenia alarmowe, elektroniczne urządzenia zabezpieczające
przed kradzieżą, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia
do pomiaru oporności, urządzenia do pomiaru rezystancji, dzwonki
alarmowe, dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki alarmowe elektryczne,
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy.

(111) 328064
(220) 2019 08 19
(210) 503615
(151) 2020 01 23
(441) 2019 09 30
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDĘ w przekąski!
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.07, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie ich zakupu w dobrych warunkach, w sklepach detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów
przesyłanych pocztą, bądź środków komunikacji elektronicznej,
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego,
przetworzone nasiona słonecznika, przetworzone nasiona, przekąski na bazie owoców, rodzynki, suszone warzywa, wiórki kokosowe,
chałwa, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada,
czekolada pitna, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, karmelki
[cukierki], kawa, krakersy, miętówki odświeżające oddech, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, galaretki
owocowe [słodycze], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze],
pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, wyroby
cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, orzechy, orzechy
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr
bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe nektary owocowe, sok pomidorowy [napój],
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], woda [napoje], woda
gazowana, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska,
woda sodowa, woda stołowa.
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(111) 328065
(220) 2019 08 19
(210) 503616
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) KOROLCZUK KATARZYNA, KOROLCZUK CEZARY K&C
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani K. kawiarnia
(540)

(591) zielony, biały
(531) 11.03.04, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, mieszanki kawy, kawa mrożona,
herbata, napoje na bazie herbaty, mieszanki herbaty, herbata mrożona, czekolada, napoje na bazie czekolady, kakao, torebki z kawą,
torebki z herbatą, kapsułki z kawą, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
torty, ciasta, ciastka, tarty, słodycze, słodkie bułki, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, lody, sorbety, sosy do lodów, 43 usługi
kawiarni, barów kawowych, lodziarni, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w kawiarniach, lodziarniach, barach i restauracjach (stałych i mobilnych), usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, wynajem urządzeń gastronomicznych,
w tym urządzeń do dystrybucji kawy i lodów, dostawa tortów, ciast
i napojów, dekorowanie ciast, degustacja ciast i tortów.
(111) 328066
(220) 2019 08 19
(210) 503625
(151) 2020 01 27
(441) 2019 09 30
(732) SOVRANA POLSKA SÓŁKA JAWNA, MARCIN SZASTAK, RAFAŁ
KAIM, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sauber
(540)

(591) granatowym
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
a mianowicie: elektryczne maszyny, urządzenia, instalacje do mycia,
czyszczenia, prania, odtłuszczania, płukania, wirowania, filtrowania,
suszenia, rozdrabniania (śmieci i odpadów), zasysania, transportu
rurowego, pneumatycznego, części do tych maszyn i urządzeń, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie do czyszczenia wykładzin,
dywanów, tapicerek, środki myjące i czyszczące, preparaty do odtłuszczania, detergenty, preparaty enzymatyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia wody i olejów, substancje żrące, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym i za pośrednictwem Internetu, przedstawicielstwo handlowe
podmiotów krajowych i zagranicznych, reklama.
(111) 328067
(220) 2019 08 20
(210) 503629
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 30
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroVena
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 328068
(220) 2019 08 20
(210) 503640
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 07
(732) STOWARZYSZENIE EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU
REGIONALNEGO, Sucha Beskidzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 6/2020

(540) TeleAnioł
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna, domowa opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, 45 usługi osobiste
i społeczne.
(111) 328069
(220) 2019 08 21
(210) 503681
(151) 2020 01 30
(441) 2019 09 30
(732) BARANOWSKI MATEUSZ MAT-COMPANY, Mochy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAT-COMPANY
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.08
(510), (511) 7 podnośniki hydrauliczne, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, pompy, pompy paliwowe, silnikowe pompy paliwowe,
pompy paliwowe samonastawne, pompy paliwowe do pojazdów
mechanicznych, pompy paliwowe do pojazdów lądowych, 9 anteny telewizyjne, telewizyjne anteny odbiorcze [paraboliczne], wideo
tunery, tunery kablowe, elektroniczne tunery, 11 wentylatory do pojazdów, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do samochodów,
przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne, czajniki elektryczne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki do pojazdów, lampy owadobójcze, 12 plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów, foteliki dla dzieci
do pojazdów, 20 meble ogrodowe.
(111) 328070
(220) 2019 08 21
(210) 503686
(151) 2020 01 28
(441) 2019 09 30
(732) BYRSKA AGNIESZKA ZAGRODA POD BRZOZAMI-AGNIESZKA
BYRSKA, Chocznia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagroda Pod Brzozami
(540)

(591) czarny, zielony, biały, brązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.15.22, 03.04.02, 03.04.11
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, ser twarogowy, masło, śmietana, jogurty,
mleko, mleko zsiadłe, napoje mleczne, desery mleczne, kefir, maślanka, serwatka, suszone grzyby jadalne, warzywa przetworzone, warzywa suszone, owoce przetworzone, owoce suszone.
(111) 328071
(220) 2019 01 25
(210) 495204
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) MENIO-BALBOUS MAGDALENA, Nowy Sącz (PL)

Nr 6/2020
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(540) (znak słowny)
(540) Zapach Orientu
(510), (511) 3 zestawy kosmetyczne, zapachy, antyperspiranty (przybory toaletowe), aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, cytrynowe olejki eteryczne,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe (perfumy), ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, esencja badianowa, esencja mięty
(olejek eteryczny), esencje eteryczne, jonony (wyroby perfumeryjne),
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mydła, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek do celów kosmetycznych, olejek do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, piżmo (wyroby perfumeryjne),
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do odymiania (perfumy), preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze (zapachowe),
terpeny (olejki eteryczne), woda kolońska, woda lawendowa, woda
perfumowana, 35 publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi
handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
(111) 328072
(220) 2019 07 16
(210) 502343
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) TMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Milanówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROX
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody.
(111) 328073
(220) 2019 09 18
(210) 504565
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732) CZARNECKI PAWEŁ TADEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACKSTAR
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła
sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), pierścionki [biżuteria], platyna [metal],
srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy
metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne, zapięcia
do biżuterii, zawieszki [biżuteria], złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, złote kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące,
srebrne kolczyki, kolczyki pozłacane, kolczyki do piercingu, kolczyki
do uszu, kolczyki z metali szlachetnych, kółka do piercingu, 44 przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie, salony tatuażu, laserowe usuwanie tatuaży, usługi tatuażu brwi, usługi w zakresie tatuażu,
kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), doradztwo w zakresie urody,
higiena i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, pielęgnacja
urody, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, zabiegi kosmetyczne dla ciała.
(111) 328074
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) DALKOWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QSC

(210) 505585
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(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki.
(111) 328075
(220) 2019 10 14
(210) 505634
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOKRA ROBOTA
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia nauczycieli pływania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacje dotyczące
edukacji sportowej, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauka
w zakresie sportu, nauka nurkowania, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie sportowe,
szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem,
usługi fitness klubów, usługi edukacyjne związane z wodą, usługi
ośrodków sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć
podwodnych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną
[fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi w zakresie
edukacji sportowej, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi
w zakresie treningu fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych
w zakresie sportu, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie
ćwiczeń fizycznych, usługi pisania blogów.
(111) 328076
(220) 2019 10 21
(210) 505871
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) CHORĄŻAK RAFAŁ REFLEKS CHŁODNICTWO, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smak Życia
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc
na imprezy rozrywkowe, udzielanie informacji na temat rozrywki
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i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu,
usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, obsługa sal tanecznych, udostępnianie sal
do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć, prowadzenie
imprez rozrywkowych, 43 organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], usługi cateringu
zewnętrznego, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, oferowanie żywności i napojów
dla gości, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
jedzenia i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie posiłków, zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi
zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie
bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków.

(111) 328077
(220) 2019 10 29
(210) 506195
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dentica
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 328078
(220) 2019 10 29
(210) 506226
(151) 2020 04 15
(441) 2019 12 23
(732) FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALA
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia nauczycieli pływania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacje dotyczące
edukacji sportowej, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauka
w zakresie sportu, nauka nurkowania, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie sportowe,
szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem,
usługi fitness klubów, usługi edukacyjne związane z wodą, usługi
ośrodków sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć
podwodnych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną
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[fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi w zakresie
edukacji sportowej, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi
w zakresie treningu fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych
w zakresie sportu, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie
ćwiczeń fizycznych, usługi pisania blogów.

(111) 328079
(220) 2019 04 01
(210) 498001
(151) 2020 02 18
(441) 2019 06 03
(732) DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARE system way to sell
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 dane na nośnikach magnetycznych, optycznych, interfejsy, programy komputerowe (software) ładowalne, programy
komputerowe nagrane, komputerowe programy sterujące, 35 Usługi
reklamowe i promocyjne: produkcja reklam, animacje i wizualizacje
komputerowe, prowadzenie kampanii reklamowych na rzecz osób
trzecich, usługi marketingowe, usługi informatyczne w zakresie produkcji internetowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych,
rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych w sieciach teleinformatycznych, usługi w zakresie kompilacji informacji do komputerowych baz danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych., 38 Usługi komputerowego przesyłania danych
i obrazów, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telewizyjnej,
poczty elektronicznej, przekazu satelitarnego, przekazu danych, obrazów i informacji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych i optycznych, usługi telewizji kablowej..
(111) 328080
(220) 2019 02 07
(210) 495703
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) WYZIŃSKA PAULINA CENTRALNE BIURO BEZPIECZEŃSTWA
PERSONALNEGO, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBBP
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą.
(111) 328081
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) MUSIAŁ ROBERT, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 495554

(531) 26.05.04, 26.11.03
(510), (511) 28 gry planszowe, towarzyskie, karty do gry, klocki do gry
i zabawy, zabawki, puzzle, szachownice, warcaby, 41 edukacja, na-
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uczanie, zdjęcia fotoreportażowe, instruktaże do gier, publikowanie
tekstów edukacyjnych, rozrywka.

(111) 328082
(220) 2019 07 10
(210) 502116
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) ZIŃCZUK-TARASEWICZ JERZY, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detektyw Jano
(510), (511) 45 usługi detektywistyczne, usługi detektywów sklepowych, usługi agencji detektywistycznych, dochodzenia prowadzone
przez detektywów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych.
(111) 328083
(220) 2019 08 01
(210) 503011
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
(540)
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne,
hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi
barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach
udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń
oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody
pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki
dla dzieci.

(111) 328086
(220) 2019 11 19
(210) 506919
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732) LIPID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lipid Test CONTROL
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 328084
(220) 2019 08 01
(210) 503013
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 328085
(220) 2019 09 25
(210) 504864
(151) 2020 02 19
(441) 2019 11 04
(732) KACPERSKI PRZEMYSŁAW PIEKIELNA KURA, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIEKIELNA KURA

(591) biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, preparaty zawierające czynnik lipotropowy, preparaty
chemiczne do analizy dna [medyczne], preparaty do wykrywania
predyspozycji genetycznych do celów medycznych, substancje diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, w tym online i handlu hurtowego związane z preparatami i materiałami diagnostycznymi, środkami diagnostycznymi
do celów medycznych, preparatami diagnostycznymi do celów medycznych, preparatami zawierającymi czynnik lipotropowy, preparatami chemicznymi do analizy DNA, preparatami do wykrywania
predyspozycji genetycznych do celów medycznych, substancjami
diagnostycznymi do celów medycznych, dietetycznymi substancjami przystosowanymi do celów medycznych, dietetycznymi napojami przystosowanymi do celów medycznych, produktami dietetycznymi do celów medycznych, biologicznymi preparatami do celów
medycznych.
(111) 328087
(220) 2017 02 27
(210) 468133
(151) 2020 01 09
(441) 2017 04 10
(732) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZBÓJ BIJE W DEKIEL
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje
izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty do przyrządzania
napojów jak również musujące tabletki i proszki do przyrządzania
napojów.
(111) 328088
(220) 2017 07 16
(210) 474182
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 30
(732) LOCH ANDRZEJ LOCH-ANDRZEJ LOCH, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) plaskownikiciagnione
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania

106

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
budowlanej i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu żeglarskiego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu sprzętu
żeglarskiego, 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 i opinii publicznej, usługi w zakresie
marketingu, 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 przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające
na programowaniu stron internetowych, w celu zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez optymalizację dla
wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla
celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie krat, usługi polegające na projektowaniu komputerowych
stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron
internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 328089
(220) 2017 07 16
(210) 474183
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 30
(732) LOCH ANDRZEJ LOCH-ANDRZEJ LOCH, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kraty-pomostowe
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem internetu sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna,
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organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, 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 przedsiębiorstw,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej,
usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez
optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie
internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje
informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej
dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych,
usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną.

(111) 328090
(220) 2017 07 16
(210) 474184
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 30
(732) LOCH ANDRZEJ LOCH-ANDRZEJ LOCH, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kratynierdzewne
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem internetu sprzętu żeglarskiego, 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 i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, 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 przedsiębiorstw,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy eko-
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nomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej,
usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez
optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie
internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje
informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej
dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych,
usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną.

(111) 328091
(220) 2017 07 16
(210) 474186
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) LOCH ANDRZEJ LOCH-ANDRZEJ LOCH, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pretyciagnione
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż
hurtowa i detaliczna sprzętu żeglarskiego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu sprzętu żeglarskiego, 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 i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, 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 przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające
na programowaniu stron internetowych, w celu zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez optymalizację dla
wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kom-
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putera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie krat, usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych,
usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną.

(111) 328092
(220) 2018 02 21
(210) 482638
(151) 2020 01 20
(441) 2018 04 30
(732) AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft
m.b.H., Raaba (AT)
(540) (znak słowny)
(540) IKORPUS
(510), (511) 6 stalowe materiały budowlane, mianowicie wzmocnienia, kraty, listwy dystansowe, kosze wsporcze, kosze izolacyjne,
elementy łączące dźwigarów kratowych i maty ze stali do budowy
elementów budowlanych ze stali zbrojeniowej, metalowe materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe materiały wzmacniające
dla budownictwa, gotowe elementy metalowe do fundamentów
budowlanych, zbrojenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty wzmacniające do użytku w murarstwie, 19
pręty zbrojeniowe, nie z metalu, pręty wzmacniające, nie z metalu,
niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych..
(111) 328093
(220) 2018 04 04
(210) 484443
(151) 2020 01 28
(441) 2018 06 04
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROAXON
(510), (511) 5 produkty lecznicze przeznaczone do leczenia neurologicznego i psychiatrycznego.
(111) 328094
(220) 2018 04 17
(210) 484968
(151) 2020 01 23
(441) 2018 06 11
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROSKIN
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 328095
(220) 2018 08 07
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732) WE CAN DO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WE CAN DO HR
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.

(210) 489123

(111) 328096
(220) 2018 11 19
(210) 492800
(151) 2020 01 28
(441) 2019 01 03
(732) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAMBO
(510), (511) 30 czekoladopodobne polewy cukiernicze.
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(111) 328097
(220) 2019 02 05
(210) 495608
(151) 2020 01 28
(441) 2019 04 23
(732) MIKULEC KAROL, Stary Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lumberjacks burgers
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa
konserwowe i gotowane, desery, napoje mleczne, 30 kanapki, chleb,
ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier,
lody, 43 usługi restauracyjne.
(111) 328098
(220) 2019 02 28
(210) 496567
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex SOK 100% POMARAŃCZA ŻRÓDŁO WITAMINY C
(540)
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(510), (511) 9 anteny rektyfikacyjne, znaczniki RFID [wykorzystujące
technologię identyfikacji radiowej] i związane z nimi oprogramowanie komputerowe, odbiorniki bezprzewodowe i nadajniki bezprzewodowe przeznaczone do bezprzewodowego pobierania energii
i bezprzewodowego przesyłania energii, bezprzewodowe urządzenia ładujące, bezprzewodowe przyrządy i urządzenia do pozyskiwania energii, bezprzewodowe urządzenia do przesyłania energii, elektroniczne urządzenia do łączności bezprzewodowej wykorzystujące
urządzenia do pobierania energii i bezprzewodowego przesyłania
energii umożliwiające świadczenie bezprzewodowych usług elektronicznych, 42 usługi naukowe i techniczne oraz badanie i projektowanie z nimi związane w dziedzinie bezprzewodowego pobierania
energii i bezprzewodowego przesyłania energii, przemysłowe analizy i usługi badawcze w dziedzinie bezprzewodowego pobierania
energii oraz bezprzewodowego przesyłania energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego oraz sprzętu
komputerowego w dziedzinie bezprzewodowego pobierania energii i bezprzewodowego przesyłania energii.

PRZEDŁUŻENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty,
pomarańczowy, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16,
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 29.01.15, 26.11.03,
26.11.10, 26.13.25, 05.03.15, 05.07.11
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub
wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 328099
(220) 2019 03 08
(210) 496865
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 03
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NICO FERRI
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, koktajle alkoholowe, nalewki, whisky.
(111) 328100
(220) 2014 11 04 K
(210) 484892
(151) 2020 01 14
(441) 2019 02 04
(732) Drayson Technologies (EUROPE) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) FREEVOLT

(111) 042003
(111) 042017
(111) 042077
(111) 042109
(111) 042212
(111) 042475
(111) 049072
(111) 049073
(111) 049117
(111) 049137

(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 09
(180) 2030 05 03
(180) 2030 05 27
(180) 2030 07 29
(180) 2030 12 07
(180) 2030 04 10
(180) 2030 04 10
(180) 2030 04 20
(180) 2030 02 19

(111) 049190
(111) 049312
(111) 049345
(111) 049569
(111) 049577
(111) 049612
(111) 049650
(111) 049652
(111) 049751
(111) 049765
(111) 050131
(111) 050133
(111) 051560
(111) 051561
(111) 051562
(111) 051563
(111) 051564
(111) 051589
(111) 053386
(111) 053388
(111) 054140
(111) 054142
(111) 054143
(111) 054144
(111) 054145

(180) 2030 04 06
(180) 2030 06 19
(180) 2030 04 20
(180) 2030 11 19
(180) 2030 05 15
(180) 2030 09 30
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 07 27
(180) 2030 05 12
(180) 2030 06 19
(180) 2030 07 14
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 13

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 25: nakrycia głowy, obuwie,
wyroby pończosznicze, artykuły
odzieżowe tkane i dziane, bielizna
osobista, gorsety, krawaty, szelki,
rękawiczki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 054469
(111) 057966
(111) 057967
(111) 057971
(111) 058155
(111) 058196
(111) 058394
(111) 066500
(111) 067011
(111) 067090
(111) 067092
(111) 067095
(111) 067108
(111) 067109
(111) 067113
(111) 067114
(111) 067115
(111) 067116
(111) 067117
(111) 067119
(111) 067125
(111) 067127
(111) 067128
(111) 067138
(111) 067140
(111) 067227
(111) 067261
(111) 067262
(111) 067263
(111) 067272
(111) 067274
(111) 067296
(111) 067301
(111) 067304
(111) 067320
(111) 067335
(111) 067436
(111) 067437
(111) 067458
(111) 067486
(111) 067495
(111) 067501
(111) 067507
(111) 067509
(111) 067510
(111) 067530
(111) 067554
(111) 067584
(111) 067594
(111) 067602
(111) 067615
(111) 067706
(111) 067722
(111) 067748
(111) 067750
(111) 067768
(111) 067834
(111) 067843
(111) 067876
(111) 067910
(111) 067957
(111) 067966
(111) 067977
(111) 067978
(111) 067980
(111) 067982
(111) 068039
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(180) 2030 06 11
(180) 2030 04 17
(180) 2030 04 17
(180) 2030 04 24
(180) 2030 06 13
(180) 2030 03 28
(180) 2030 04 16
(180) 2030 01 09
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 23
(180) 2030 03 23
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 05
(180) 2030 04 05
(180) 2030 04 05
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 19
(180) 2030 04 19
(180) 2030 04 25
(180) 2029 11 30
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 27
(180) 2030 04 26
(180) 2030 04 30
(180) 2030 05 07
(180) 2030 05 09
(180) 2030 05 09
(180) 2030 05 09
(180) 2030 05 14
(180) 2030 06 18
(180) 2030 03 27
(180) 2030 04 26
(180) 2030 05 11
(180) 2030 05 30
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 20
(180) 2030 05 22
(180) 2030 05 24
(180) 2030 06 08
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 25
(180) 2030 03 30
(180) 2030 06 21
(180) 2030 04 12
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 23
(180) 2030 04 23
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(180) 2030 04 25
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(111) 068055
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(111) 068091
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(111) 068225
(111) 068244
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(111) 068315
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(111) 068396
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(111) 068540
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(111) 068601
(111) 068649
(111) 068667
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(111) 069107
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(111) 069326
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(111) 070325
(111) 070353
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(111) 071889
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(180) 2030 09 03
(180) 2030 09 13
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 09
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 21
(180) 2030 09 03
(180) 2030 09 13
(180) 2030 09 13
(180) 2030 09 13
(180) 2030 03 30
(180) 2030 05 14
(180) 2030 06 19
(180) 2030 06 19
(180) 2030 06 19
(180) 2030 12 11
(180) 2030 03 27
(180) 2030 06 06
(180) 2030 05 07
(180) 2030 05 21
(180) 2030 04 18
(180) 2030 05 28
(180) 2030 06 15
(180) 2030 10 11
(180) 2030 06 25
(180) 2030 06 27
(180) 2030 07 31
(180) 2030 06 27
(180) 2030 06 28
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 29
(180) 2030 04 03
(180) 2030 04 04
(180) 2030 04 04
(180) 2030 09 03
(180) 2030 05 24
(180) 2030 07 20
(180) 2030 03 21
(180) 2030 05 16
(180) 2030 10 31
(180) 2030 06 29
(180) 2030 07 02
(180) 2030 09 13
(180) 2030 06 27
(180) 2030 07 23
(180) 2030 10 31
(180) 2030 04 13
(180) 2030 07 13
(180) 2030 04 03
(180) 2030 05 14
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 29
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 11
(180) 2030 04 20
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: kosmetyki dla dzieci,
puder, oliwki, zasypki, szampony, olejki; 5: podpaski, pieluszki,
wkładki higieniczne, podkłady higieniczne i ginekologiczne, wata
i wyroby z waty, kompresy, opatrunki podtrzymujące, tampony,
tupfery, setony, chustki higieniczne, maseczki aseptyczne, plastry, gazy opatrunkowe, serwety
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(111) 130632
(111) 131545
(111) 135648
(111) 135649
(111) 135650
(111) 135651
(111) 135652
(111) 136152
(111) 136438
(111) 136504
(111) 137344
(111) 141468
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(180) 2030 01 27
(180) 2030 06 21
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 24
(180) 2030 06 20
(180) 2030 04 10
(180) 2030 05 30
(180) 2030 12 22
(180) 2029 07 06

operacyjne, podkłady, pokrowce
na zwłoki, obłożenia pól operacyjnych, opakowania sterylizacyjne
jednorazowego użytku, bandaże,
materiały opatrunkowe, testy sterylności; 10: rękawice dla celów
medycznych, bandaże elastyczne,
prześcieradła sterylne, gaza; 16:
chusteczki do nosa, papier toaletowy, pielucho-majtki, pieluchy,
ręczniki papierowe, torby i torebki
do pakowania, serwetki, taśmy samoprzylepne rękawy do pakowania.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: organizacja grup
inwestorskich, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie i administrowanie
firmami, wykonywanie ekspertyz
opłacalności, doradztwo handlowe, ekonomiczne, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo menedżerskie, usługi agencyjne, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi marketingowe, marketing
inwestycyjny i budowlany, usługi
konsultingowe, reklama w Internecie, prowadzenie negocjacji,
usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizacja wystaw, targów, widowisk,
festynów, promocja sprzedaży; 36:
prowadzenie działalności inwestycyjnej, prowadzenie działalności
inwestycyjnej bezpośredniej oraz
w charakterze inwestora zastępczego, finansowanie inwestycji,
pozyskiwanie terenów pod inwestycje, organizacja i obsługa inwestycji kapitałowych, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo i obrót
nieruchomościami, usługi związane z finansowaniem inwestycji budowlanych, usługi związane z wynajmowaniem mieszkań, usługi
związane z zarządzaniem nieruchomościami, administrowanie
budynkami; 37: usługi związane
z budową budynków, dróg, mostów, zapór lub linii przesyłowych,
usługi związane z generalnym wykonawstwem w zakresie budownictwa mieszkaniowego i innego,
prace wykończeniowe, prace de-

(111) 142356
(111) 144958
(111) 144992
(111) 145129
(111) 145132
(111) 145379
(111) 145513
(111) 145731
(111) 146007
(111) 146393
(111) 146747
(111) 146923
(111) 146924
(111) 147094
(111) 147354
(111) 147355
(111) 147435
(111) 147482
(111) 147483
(111) 147507
(111) 147565
(111) 147607
(111) 147612
(111) 147624
(111) 147627
(111) 147924
(111) 147935
(111) 147970
(111) 147971
(111) 147982
(111) 148136

(180) 2030 11 24
(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 03
(180) 2029 12 10
(180) 2029 12 10
(180) 2029 10 13
(180) 2029 11 19
(180) 2030 01 04
(180) 2030 02 21
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 25
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 17
(180) 2029 10 13
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 02
(180) 2030 01 10
(180) 2030 05 29
(180) 2030 05 29
(180) 2030 03 10
(180) 2030 03 23
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 05
(180) 2030 04 14
(180) 2030 03 23
(180) 2030 03 30
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 18
(180) 2030 05 17
(180) 2030 01 26

Nr 6/2020
koratorskie, nadzór budowlany,
nadzór inwestorski, nadzór w zakresie branż budowlanych, wypożyczanie sprzętu budowlanego,
usługi związane z naprawami
obiektów budowlanych, restauracja budynków, usługi w zakresie
drobnych napraw budowlanych,
utrzymaniem budynków w ciągłej
używalności, konserwacje i adaptacje, monitorowanie zarządzania budynkami; 42: doradztwo
budowlane, doradztwo prawne,
wydawnicze, ekspertyzy, opiniowanie, projektowanie w zakresie
wszystkich branż budowlanych,
projektowanie budynków, wykonywanie projektów technicznych,
projektowanie architektoniczne,
projektowanie i doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie wnętrz, doradztwo projektowe.
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: okulary przeciwsłoneczne, okulary, etui do okularów,
oprawki do okularów przeciwsłonecznych, etui do okularów
przeciwsłonecznych,
łańcuszki
do okularów zwykłych i przeciwsłonecznych; 14: metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z metali
szlachetnych i pokrywane nimi,
wyroby jubilerskie, instrumenty
zegarmistrzowskie i chronometryczne, włączając zegary, zegarki,
zegarki na rękę, kamienie szlachet-

Nr 6/2020

(111) 148159
(111) 148180
(111) 148190
(111) 148191
(111) 148220
(111) 148228
(111) 148238
(111) 148274
(111) 148321
(111) 148334
(111) 148400
(111) 148594
(111) 148712
(111) 148737
(111) 148738
(111) 148742
(111) 148761
(111) 148777
(111) 148788
(111) 148790
(111) 148805
(111) 148809
(111) 148811
(111) 148836
(111) 148865
(111) 148868
(111) 148869
(111) 148870
(111) 148872
(111) 148877
(111) 148878
(111) 148885
(111) 148898
(111) 148899
(111) 148996
(111) 149059
(111) 149060
(111) 149067
(111) 149080
(111) 149093
(111) 149185
(111) 149237
(111) 149240
(111) 149268
(111) 149269
(111) 149287
(111) 149288
(111) 149289
(111) 149310
(111) 149311
(111) 149334
(111) 149399
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(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 10
(180) 2030 04 10
(180) 2030 03 24
(180) 2030 04 05
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 28
(180) 2030 04 14
(180) 2030 05 10
(180) 2030 01 27
(180) 2030 03 06
(180) 2030 03 25
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 13
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 25
(180) 2030 04 28
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 28
(180) 2030 04 28
(180) 2030 05 04
(180) 2030 05 08
(180) 2030 05 08
(180) 2030 01 28
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 04
(180) 2030 04 04
(180) 2030 04 10
(180) 2030 04 11
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 26
(180) 2030 04 26
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2030 05 15
(180) 2030 05 15
(180) 2030 05 22
(180) 2030 05 31

ne; 18: skóra i imitacje skóry oraz
wyroby z tych materiałów, skóry
zwierzęce, skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, włączając
torby gimnastyczne, torby treningowe, torby sportowe, torby podróżne, plecaki, torby na osobiste
drobiazgi do noszenia na plecach
lub na pasie, torby do noszenia
na pasie, torebki damskie, portmonetki, teczki i nesesery, portfele,
portfeliki na monety, kosmetyczki,
parasole plażowe, kufry, walizki,
parasole, parasolki i laski, bicze,
siodła i uprzęże.
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(111) 150673
(111) 150675
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(111) 150720
(111) 150736
(111) 150742
(111) 150747
(111) 150814
(111) 150826
(111) 150832
(111) 150871
(111) 150899
(111) 150921
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(180) 2030 05 05
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(180) 2030 05 23
(180) 2030 05 25
(180) 2030 05 25
(180) 2030 05 30
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 11
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 06 05
(180) 2030 06 05
(180) 2030 03 28
(180) 2030 02 11
(180) 2030 05 05
(180) 2030 05 26
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 11
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 22
(180) 2030 06 09
(180) 2030 01 07
(180) 2030 02 25
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 26
(180) 2030 05 08
(180) 2030 05 17
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 23
(180) 2029 08 17
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 29
(180) 2030 03 28
(180) 2030 03 30
(180) 2030 04 13
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 20
(180) 2030 05 04
(180) 2030 05 05
(180) 2030 06 12
(180) 2030 05 25
(180) 2030 05 29
(180) 2030 05 29
(180) 2030 06 21
(180) 2030 07 03
(180) 2030 07 11
(180) 2030 07 11
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 18
(180) 2030 07 10
(180) 2030 07 25
(180) 2030 04 28
(180) 2030 05 18
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 150924
(111) 150962
(111) 150963
(111) 150964
(111) 151028
(111) 151064
(111) 151183
(111) 151199
(111) 151202
(111) 151203
(111) 151204
(111) 151205
(111) 151206
(111) 151207
(111) 151208
(111) 151223
(111) 151224
(111) 151233

(180) 2030 05 19
(180) 2030 07 28
(180) 2030 07 28
(180) 2030 07 28
(180) 2030 06 08
(180) 2030 05 16
(180) 2030 07 21
(180) 2030 09 07
(180) 2030 02 07
(180) 2030 02 07
(180) 2030 02 07
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 05 05
(180) 2030 05 05
(180) 2030 05 10

(111) 151262
(111) 151358
(111) 151359
(111) 151360
(111) 151368
(111) 151369
(111) 151402
(111) 151411
(111) 151428
(111) 151431
(111) 151595
(111) 151609
(111) 151611
(111) 151612
(111) 151681
(111) 151755
(111) 151784
(111) 151791
(111) 151924
(111) 152041
(111) 152081
(111) 152110
(111) 152134
(111) 152139
(111) 152166
(111) 152192
(111) 152193
(111) 152194
(111) 152195
(111) 152259
(111) 152325
(111) 152383
(111) 152384
(111) 152385
(111) 152469
(111) 152586
(111) 152592
(111) 152774
(111) 152777
(111) 152778
(111) 152779
(111) 152780
(111) 152781
(111) 152839

(180) 2030 05 05
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 17
(180) 2030 04 28
(180) 2030 04 28
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 23
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 29
(180) 2030 05 11
(180) 2030 05 30
(180) 2030 05 30
(180) 2030 05 30
(180) 2030 07 22
(180) 2030 05 10
(180) 2030 06 27
(180) 2030 07 10
(180) 2030 04 15
(180) 2030 05 09
(180) 2030 05 27
(180) 2030 06 07
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 19
(180) 2030 06 27
(180) 2030 06 28
(180) 2030 06 28
(180) 2030 06 28
(180) 2030 06 28
(180) 2030 07 17
(180) 2030 08 02
(180) 2030 07 20
(180) 2030 07 21
(180) 2030 07 21
(180) 2030 09 04
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 25
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 07 21

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby piekarskie,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, wyroby
cukiernicze, słodycze, lody, miód.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 153013
(111) 153265
(111) 153312
(111) 153314

(180) 2030 09 28
(180) 2030 11 22
(180) 2030 05 15
(180) 2030 05 19

(111) 153322
(111) 153367
(111) 153368
(111) 153664
(111) 153692
(111) 153743
(111) 153748
(111) 153756
(111) 153779
(111) 153819
(111) 153894
(111) 153994
(111) 153999
(111) 154083
(111) 154204
(111) 154370
(111) 154371
(111) 154396
(111) 154495
(111) 154510
(111) 154590
(111) 154667
(111) 154668
(111) 154676
(111) 154782
(111) 154783
(111) 154838
(111) 155384
(111) 155405
(111) 155539
(111) 155694
(111) 155899
(111) 156163
(111) 156330
(111) 156353
(111) 156366
(111) 156396
(111) 156503
(111) 157115
(111) 157168
(111) 157191
(111) 157445
(111) 157887
(111) 157888
(111) 158849
(111) 159010
(111) 159193
(111) 159406
(111) 159497
(111) 160415
(111) 160455
(111) 160927
(111) 161310
(111) 161311
(111) 161321
(111) 161807
(111) 162552
(111) 162811
(111) 163902
(111) 165212

(180) 2030 05 30
(180) 2030 06 12
(180) 2030 06 12
(180) 2030 02 25
(180) 2030 04 10
(180) 2030 04 21
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 26
(180) 2030 07 07
(180) 2030 08 18
(180) 2030 09 15
(180) 2030 10 18
(180) 2030 10 18
(180) 2030 06 19
(180) 2030 09 11
(180) 2030 11 08
(180) 2030 11 08
(180) 2030 08 29
(180) 2030 10 10
(180) 2031 01 29
(180) 2030 11 29
(180) 2030 12 19
(180) 2030 12 19
(180) 2031 01 29
(180) 2030 05 11
(180) 2030 05 11
(180) 2030 09 15
(180) 2030 04 10
(180) 2030 06 23
(180) 2030 12 19
(180) 2031 01 11
(180) 2030 10 06
(180) 2030 04 20
(180) 2030 09 02
(180) 2030 10 16
(180) 2030 07 28
(180) 2030 05 15
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 29
(180) 2030 05 20
(180) 2030 07 28
(180) 2030 09 29
(180) 2030 10 27
(180) 2030 10 27
(180) 2030 12 21
(180) 2030 09 12
(180) 2030 12 22
(180) 2030 04 27
(180) 2030 12 22
(180) 2030 12 22
(180) 2030 07 05
(180) 2030 06 30
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 09 19
(180) 2030 04 06
(180) 2030 09 20
(180) 2030 03 07
(180) 2030 01 31
(180) 2030 06 29

Nr 6/2020
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: środki owadobójcze,
repelenty, fungicydy, herbicydy,
biocydy, pestycydy, lepy na muchy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 6/2020
(111) 165303
(111) 167545
(111) 167809
(111) 168924
(111) 169914
(111) 171311
(111) 171317
(111) 171831
(111) 176601
(111) 178283
(111) 178642
(111) 179463
(111) 183082
(111) 184661
(111) 189252
(111) 190202
(111) 190203
(111) 196149
(111) 211692
(111) 222381
(111) 231392
(111) 232021
(111) 233868
(111) 233981
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(180) 2030 09 08
(180) 2030 05 10
(180) 2030 12 14
(180) 2030 04 28
(180) 2031 02 12
(180) 2030 02 15
(180) 2030 03 28
(180) 2030 02 07
(180) 2030 04 17
(180) 2030 05 29
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 24
(180) 2030 05 30
(180) 2030 04 26
(180) 2030 04 26
(180) 2030 05 18
(180) 2030 05 18
(180) 2030 09 27
(180) 2030 10 02
(180) 2030 03 31
(180) 2029 11 30
(180) 2029 09 21
(180) 2029 12 08
(180) 2029 09 07

(111) 234792 (180) 2029 10 12
(111) 235219 (180) 2029 12 17
(111) 235266 (180) 2030 01 15
(111) 235275
(111) 235418
(111) 235566
(111) 235567
(111) 235628

(180) 2030 01 21
(180) 2030 01 26
(180) 2030 05 06
(180) 2030 02 17
(180) 2029 12 08

(111) 235631
(111) 235632
(111) 235751
(111) 235752
(111) 235834
(111) 236038

(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 14
(180) 2030 03 01
(180) 2030 04 12

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy, dresy i bielizna, koszulki
i spodenki klubowe, skarpety, szelki, szaliki, krawaty, daszki przeciwsłoneczne, garnitury, getry, koszule, kostiumy kąpielowe, nauszniki;
28: piłki do gier, nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze, rękawice piłkarskie, torby na sprzęt sportowy,
przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
balony do zabawy, gry planszowe,
układanki (puzzle), karty do gry,
maskotki, ozdoby choinkowe,
małe piłki, gwizdki, sprzęt wędkarski, rękawice bokserskie, stoły
świetlicowe do gry w piłkę nożną;
41: usługi sportowe, trenerskie, organizacji obozów sportowych, obsługi urządzeń sportowych, usługi
organizowania i obsługi zawodów
sportowych, wypożyczania sprzętu sportowego, usługi wynajmowania stadionów, usługi szkolenia,
usługi wynajmowania boisk i hal
dla uprawiania rekreacji i sportu.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 44: usługi w zakresie
masażu.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 236186
(111) 236317
(111) 236637
(111) 236638
(111) 236663
(111) 236679
(111) 236680
(111) 236681
(111) 236682
(111) 236694
(111) 236695
(111) 236698
(111) 236739

(180) 2029 11 18
(180) 2029 12 18
(180) 2030 03 31
(180) 2030 03 31
(180) 2029 10 12
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 26
(180) 2029 12 17

(111) 236744
(111) 236813
(111) 236814
(111) 236817
(111) 236818
(111) 236854
(111) 236855
(111) 236859

(180) 2030 04 16
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 12
(180) 2030 04 12
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 12 12

113
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej książek i komiksów, konsol
do gier, artykułów dziecięcych;
41: organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 8: urządzenia i narzędzia przeznaczone do remontów termoizolacyjnych elewacji
budynków o napędzie ręcznym;
17: zaprawy izolacyjne w postaci mas szpachlowych i mas
tynkarskich, substancje i materiały uszczelniające do połączeń
zewnętrznych płyt elewacyjnych,
farby izolacyjne, zaprawy gruntujące, pianki poliuretanowe, masy
uszczelniające
termoizolujące
i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku
do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok
uszczelniających i termoizolujących w budownictwie; 19: niemetalowe elementy budowlane,
niemetalowe elementy prefabrykowane stosowane w budownictwie w tym prefabrykowane płyty
elewacyjne, systemy prefabrykowanych ocieplających płyt elewacyjnych, niemetalowe elementy
konstrukcyjne do systemów suchej zabudowy płyt elewacyjnych,
płyty warstwowe z okładziną
nie metalową, kamień elewacyjny,
ognioodporne powłoki cementowe, niemetalowe gzymsy elewacyjne, niemetalowe konstrukcje
dla budownictwa, marmur do celów elewacyjnych, łupek do celów
elewacyjnych, niemetalowe mozaiki elewacyjne, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zaprawy budowlane, płyty budowlane
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(111) 237047
(111) 237048
(111) 237208
(111) 237295
(111) 237309
(111) 237496
(111) 237497
(111) 237498
(111) 237499
(111) 237527
(111) 237529
(111) 237532
(111) 237534
(111) 237590
(111) 237666
(111) 237687
(111) 237700
(111) 237740
(111) 237755
(111) 237789
(111) 237839
(111) 237841
(111) 237850
(111) 237860
(111) 237953
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(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 04 12
(180) 2030 02 17
(180) 2030 04 08
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 15
(180) 2030 04 19
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 21
(180) 2030 02 22
(180) 2030 02 18
(180) 2030 03 19
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 27
(180) 2029 10 09
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 15
(180) 2030 04 20
(180) 2030 06 07
(180) 2029 12 14

niemetalowe, tynki przeznaczone
do systemów remontów termoizolacyjnych i termoizolacji budynków, styropian i jego produkty; 42:
projektowanie obiektów budowlanych, ekspertyzy budowlane,
opinie w zakresie budownictwa,
doradztwo budowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, usługi
w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie
budownictwa, w tym remontów
i renowacji budynków oraz remontów ocieplonych elewacji budynków.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: sprzedaż hurtowa
i detaliczna tradycyjna oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie
następujących towarów: urządzenia do ogrzewania, oświetlania,
wytwarzania pary, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne,
części składowe systemów instalacji sanitarnych, urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków,
kotły wodne gazowe, olejowe
i na paliwo stałe, podgrzewacze wody, pompy ciepła, pompy
do centralnego ogrzewania oraz
wody użytkowej, zasobniki ciepłej
wody użytkowej, wymienniki ciepła, urządzenia stabilizacji ciśnienia, przeponowe naczynia wyrównawcze dla instalacji grzewczych,
chłodniczych, wody użytkowej,
zbiorniki olejowe, wyposażenie
linii olejowych, systemy kominowe, armatura regulacyjna do urządzeń grzewczych, urządzenia
automatycznego
sterowania
do ogrzewania, grzejniki płytowo-

(111) 237982
(111) 238008
(111) 238009
(111) 238092
(111) 238152
(111) 238158
(111) 238199
(111) 238200
(111) 238201
(111) 238202
(111) 238230
(111) 238235
(111) 238236
(111) 238237
(111) 238258
(111) 238259
(111) 238260
(111) 238293
(111) 238294
(111) 238295
(111) 238296
(111) 238301

(180) 2030 04 13
(180) 2029 11 09
(180) 2029 11 09
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 15
(180) 2030 04 28
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 30
(180) 2030 04 06
(180) 2030 04 06
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 24
(180) 2030 03 29
(180) 2030 06 15
(180) 2030 04 22
(180) 2030 04 22
(180) 2030 04 22
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 21
(180) 2030 05 21

Nr 6/2020
-konwektorowe, konwektorowe,
łazienkowe, aluminiowe, armatura przygrzejnikowa, nagrzewnice
powietrza, promienniki cieplne,
kurtyny powietrza, elektryczne
urządzenia grzewcze, kominki,
kolektory słoneczne, armatura
zabezpieczająca i instalacyjna
do urządzeń kontrolno-pomiarowych, urządzeń do ogrzewania,
oświetlania, wytwarzania pary,
chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, urządzenia
kontrolno-pomiarowe do urządzeń do ogrzewania, oświetlania,
wytwarzania pary, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne,
pompy do zaopatrzenia w wodę,
hydrofory, pompy odwadniające
i do cieczy zanieczyszczonych,
urządzenia do uzdatniania wody,
materiały izolacyjne dla ogrzewnictwa, klimatyzacji i chłodnictwa,
materiały uszczelniające do tych
instalacji, ceramika sanitarna,
wanny, brodziki, bidety, sedesy,
pisuary, umywalki, kabiny natryskowe, urządzenia do hydromasażu, baterie, zestawy natryskowe,
armatura sanitarna, zlewozmywaki, zestawy przelewowe oraz
odpływowe, syfony, akcesoria wc,
młynki, rozdrabniacze kanalizacyjne, niemetalowe artykuły budowlane, niemetalowe rury sztywne
i giętkie oraz złączki do tych rur
stosowane w budownictwie oraz
w instalacjach odwadniających,
sączki, okładziny niemetalowe,
płytki ceramiczne ścienne i podłogowe, niemetalowe elementy instalacji, meble, meble łazienkowe,
wodomierze, metalowe elementy
instalacji.
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(111) 238302
(111) 238303
(111) 238304
(111) 238306
(111) 238307
(111) 238317
(111) 238363
(111) 238398
(111) 238431
(111) 238440
(111) 238487
(111) 238489
(111) 238547
(111) 238564
(111) 238583
(111) 238620
(111) 238628
(111) 238635
(111) 238639
(111) 238703
(111) 238704
(111) 238713
(111) 238714
(111) 238765
(111) 238768
(111) 238780
(111) 238794
(111) 238857
(111) 238861
(111) 238896
(111) 238897
(111) 238899
(111) 238908
(111) 238920
(111) 238921
(111) 238946
(111) 238950
(111) 238963
(111) 238968
(111) 238975
(111) 238976
(111) 238977
(111) 238978
(111) 238979
(111) 239001
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(180) 2030 05 21
(180) 2030 05 21
(180) 2030 05 21
(180) 2030 05 21
(180) 2030 06 16
(180) 2030 04 12
(180) 2030 03 24
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 30
(180) 2030 05 17
(180) 2030 05 21
(180) 2030 03 27
(180) 2030 06 10
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 21
(180) 2030 06 15
(180) 2030 05 17
(180) 2030 04 12
(180) 2030 04 12
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 07
(180) 2030 06 18
(180) 2030 05 17
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 01
(180) 2030 05 12
(180) 2030 04 23
(180) 2030 04 16
(180) 2030 04 16
(180) 2030 04 09
(180) 2030 06 25
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 05 21
(180) 2030 05 12
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 06 21
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(111) 239242
(111) 239247
(111) 239249
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(111) 239270
(111) 239273
(111) 239281
(111) 239282
(111) 239283
(111) 239286
(111) 239406
(111) 239407
(111) 239408
(111) 239451

(180) 2030 04 30
(180) 2030 04 27
(180) 2030 05 12
(180) 2030 03 19
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 07
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 20
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 02
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 05 20
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze
i słodycze, miód, melasa (syropy).
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 239452
(111) 239460
(111) 239476
(111) 239477
(111) 239485
(111) 239496
(111) 239552
(111) 239555
(111) 239556
(111) 239558
(111) 239571
(111) 239572
(111) 239576
(111) 239577
(111) 239583
(111) 239590
(111) 239591
(111) 239592
(111) 239680
(111) 239691
(111) 239692
(111) 239706
(111) 239734
(111) 239762
(111) 239771
(111) 239873
(111) 239924
(111) 239925
(111) 239967
(111) 239968
(111) 239971
(111) 239972
(111) 239984
(111) 240014
(111) 240022
(111) 240023
(111) 240047
(111) 240061
(111) 240062
(111) 240064
(111) 240076
(111) 240109
(111) 240112
(111) 240166
(111) 240178
(111) 240194
(111) 240226
(111) 240227
(111) 240228
(111) 240281
(111) 240330
(111) 240411
(111) 240455
(111) 240494
(111) 240538
(111) 240542
(111) 240543
(111) 240547
(111) 240556
(111) 240557
(111) 240599
(111) 240637
(111) 240639
(111) 240693
(111) 240736
(111) 240827
(111) 240834

(180) 2030 05 20
(180) 2030 05 31
(180) 2030 03 25
(180) 2030 03 27
(180) 2030 05 20
(180) 2030 04 12
(180) 2030 03 18
(180) 2030 03 18
(180) 2030 03 18
(180) 2030 03 19
(180) 2030 04 22
(180) 2030 04 20
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 02
(180) 2030 03 25
(180) 2030 03 25
(180) 2030 03 25
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 15
(180) 2030 05 06
(180) 2030 05 28
(180) 2030 04 28
(180) 2030 02 10
(180) 2030 04 12
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 27
(180) 2030 05 26
(180) 2030 05 28
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 22
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 21
(180) 2030 07 07
(180) 2030 05 04
(180) 2030 05 04
(180) 2030 05 04
(180) 2030 04 27
(180) 2030 03 26
(180) 2030 04 30
(180) 2030 04 20
(180) 2030 06 04
(180) 2030 05 25
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 19
(180) 2030 04 28
(180) 2030 04 20
(180) 2030 05 26
(180) 2030 05 26
(180) 2030 04 19
(180) 2030 04 07
(180) 2030 05 24
(180) 2030 05 27
(180) 2030 05 27
(180) 2030 06 26
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 14
(180) 2030 05 06
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 13
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 28
(180) 2030 03 22
(180) 2030 05 12
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(111) 240839
(111) 240856
(111) 240857
(111) 240859
(111) 240887
(111) 240890
(111) 240918
(111) 240924
(111) 240926
(111) 240927
(111) 240928
(111) 240929
(111) 240934
(111) 240969
(111) 241056
(111) 241057
(111) 241058
(111) 241059
(111) 241112
(111) 241144
(111) 241148
(111) 241169
(111) 241170
(111) 241183
(111) 241185
(111) 241187
(111) 241194
(111) 241217
(111) 241218
(111) 241289
(111) 241358
(111) 241384
(111) 241405
(111) 241465
(111) 241477
(111) 241546
(111) 241596
(111) 241661
(111) 241728
(111) 241729
(111) 241730
(111) 241731
(111) 241736
(111) 241754
(111) 241755
(111) 241767
(111) 241785
(111) 241834
(111) 241870
(111) 241871
(111) 241872
(111) 241873
(111) 241933
(111) 241940
(111) 241961
(111) 241976
(111) 241977
(111) 241978
(111) 241979
(111) 241980
(111) 241981
(111) 242014
(111) 242050
(111) 242102
(111) 242116
(111) 242117
(111) 242143
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(180) 2030 07 09
(180) 2030 04 13
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 28
(180) 2030 04 23
(180) 2030 05 14
(180) 2030 04 26
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(180) 2030 07 02
(180) 2030 04 07
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(180) 2030 04 27
(180) 2030 06 24
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(180) 2030 04 12
(180) 2030 05 21
(180) 2030 04 16
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 13
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(111) 242161
(111) 242164
(111) 242210
(111) 242239
(111) 242254
(111) 242276
(111) 242290
(111) 242291
(111) 242292
(111) 242313
(111) 242328
(111) 242379
(111) 242402
(111) 242408
(111) 242449
(111) 242456
(111) 242457
(111) 242460
(111) 242461
(111) 242488
(111) 242498
(111) 242499
(111) 242513

(180) 2030 07 26
(180) 2030 07 30
(180) 2030 05 21
(180) 2030 09 16
(180) 2030 09 28
(180) 2030 04 29
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 14
(180) 2030 08 23
(180) 2030 09 01
(180) 2030 07 30
(180) 2030 09 23
(180) 2030 09 28
(180) 2030 03 23
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 30
(180) 2030 08 25
(180) 2030 10 05
(180) 2030 10 05
(180) 2030 05 07
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 8: cążki do obcinania paznokci, cążki do obcinania skórek
przy paznokciach, nożyczki do paznokci, nożyczki do wycinania
skórek przy paznokciach, gilotynki do paznokci, pincety, zestawy
do manicure i pedicure, akcesoria
do pielęgnacji paznokci i skórek
przy paznokciach, elektryczne
i nieelektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne
i nieelektryczne przybory do depilacji, depilatory, przybory ręczne
do układania włosów, lokówki; 35:
prowadzenie sklepów, hurtowni
oraz świadczenie usług w zakresie
sprzedaży: kosmetyków, produktów perfumeryjnych, mydeł, maści
wosków i kremów do celów kosmetycznych, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji i ochrony paznokci, lakierów, zmywaczy i ozdób
do paznokci, tipsów, sztucznych
paznokci, klejów do sztucznych
paznokci, środków do polerowania
i wygładzania paznokci, preparatów do depilacji, preparatów i akcesoriów do makijażu i demakijażu,
dekoracji do celów kosmetycznych,
preparatów
farmaceutycznych
do pielęgnacji i ochrony skóry,
włosów i paznokci, przyrządów
do obcinania, piłowania, szlifowania i polerowania paznokci, przyrządów do obcinania skórek przy
paznokciach, przyrządów do obcinania włosów oraz do depilacji,
zestawów do manicure i pedicure,
akcesoriów do pielęgnacji paznokci
i skórek przy paznokciach, sprzedaż
wysyłkowa, prowadzenie sklepów
i hurtowni internetowych z wyżej
wymienionymi towarami.
(111) 242569 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości

Nr 6/2020
(111) 242570
(111) 242628
(111) 242667
(111) 242671
(111) 242678
(111) 242679
(111) 242684
(111) 242687
(111) 242754
(111) 242806
(111) 242807
(111) 242815
(111) 242893
(111) 242895
(111) 242992
(111) 243072
(111) 243073
(111) 243112
(111) 243176
(111) 243178
(111) 243213
(111) 243214
(111) 243224
(111) 243225
(111) 243298
(111) 243386
(111) 243392
(111) 243393
(111) 243520
(111) 243614
(111) 243632
(111) 243633
(111) 243634
(111) 243757
(111) 243770
(111) 243801
(111) 243845
(111) 243879
(111) 243966
(111) 243967
(111) 244044
(111) 244054
(111) 244073
(111) 244074
(111) 244091
(111) 244124
(111) 244125
(111) 244126
(111) 244160
(111) 244161
(111) 244170
(111) 244223
(111) 244310
(111) 244371
(111) 244372
(111) 244375
(111) 244457
(111) 244588
(111) 244665
(111) 244698
(111) 244713
(111) 244726
(111) 245020
(111) 245098
(111) 245426
(111) 245589
(111) 245590
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(180) 2030 09 20
(180) 2030 03 23
(180) 2030 07 19
(180) 2030 08 03
(180) 2030 08 18
(180) 2030 08 23
(180) 2030 08 27
(180) 2030 08 31
(180) 2030 10 04
(180) 2030 05 11
(180) 2030 05 11
(180) 2030 05 27
(180) 2030 09 15
(180) 2030 09 15
(180) 2030 05 10
(180) 2030 05 27
(180) 2030 05 31
(180) 2030 03 19
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 16
(180) 2030 05 13
(180) 2030 05 13
(180) 2030 07 23
(180) 2030 07 23
(180) 2030 10 04
(180) 2030 03 08
(180) 2030 05 10
(180) 2030 05 10
(180) 2030 06 04
(180) 2030 10 04
(180) 2030 10 13
(180) 2030 10 13
(180) 2030 10 13
(180) 2030 10 21
(180) 2030 03 23
(180) 2030 08 30
(180) 2030 10 22
(180) 2029 06 17
(180) 2030 10 14
(180) 2030 10 14
(180) 2030 10 29
(180) 2030 11 18
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 16
(180) 2030 09 01
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 07
(180) 2030 07 15
(180) 2030 09 20
(180) 2030 10 11
(180) 2030 09 07
(180) 2030 09 07
(180) 2030 10 05
(180) 2030 04 08
(180) 2030 12 13
(180) 2030 11 17
(180) 2030 08 25
(180) 2030 07 16
(180) 2030 12 07
(180) 2030 10 28
(180) 2030 04 12
(180) 2030 06 15
(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 11

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 245600
(111) 245606
(111) 245620
(111) 245636
(111) 245639
(111) 245641
(111) 245647
(111) 245936
(111) 245937
(111) 246041
(111) 246046
(111) 246114
(111) 246131
(111) 246146
(111) 246147
(111) 246295
(111) 246434
(111) 246437
(111) 246440
(111) 246449
(111) 246482
(111) 246508
(111) 246551
(111) 246552
(111) 246747
(111) 246750
(111) 246792
(111) 246926
(111) 246944
(111) 247088
(111) 247215
(111) 247256
(111) 247257
(111) 247344
(111) 247642
(111) 247855
(111) 248035
(111) 248054
(111) 248057
(111) 248099
(111) 248290
(111) 248313
(111) 248588
(111) 248829
(111) 248830
(111) 248831
(111) 248877
(111) 248980
(111) 249144

(180) 2030 04 12
(180) 2030 05 07
(180) 2030 08 10
(180) 2030 09 28
(180) 2030 09 30
(180) 2030 09 30
(180) 2030 10 05
(180) 2030 10 05
(180) 2030 10 11
(180) 2030 03 08
(180) 2030 04 30
(180) 2030 09 07
(180) 2030 11 23
(180) 2030 12 28
(180) 2030 12 28
(180) 2030 05 31
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 15
(180) 2030 04 29
(180) 2030 05 24
(180) 2030 09 03
(180) 2030 10 05
(180) 2030 11 10
(180) 2030 11 10
(180) 2030 06 15
(180) 2030 07 05
(180) 2030 11 29
(180) 2030 04 16
(180) 2030 12 29
(180) 2030 09 22
(180) 2030 10 23
(180) 2030 10 23
(180) 2030 10 23
(180) 2031 03 14
(180) 2029 11 18
(180) 2030 10 01
(180) 2030 05 05
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 23
(180) 2030 05 10
(180) 2030 10 04
(180) 2030 09 01
(180) 2030 07 19
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 14
(180) 2030 02 12
(180) 2030 06 24
(180) 2029 11 05

(111) 249380
(111) 249830
(111) 249867
(111) 249969
(111) 251246
(111) 251691
(111) 251698
(111) 251845
(111) 252223
(111) 252407
(111) 252466
(111) 252824

(180) 2030 03 25
(180) 2030 10 13
(180) 2030 05 18
(180) 2030 12 21
(180) 2030 03 03
(180) 2030 05 18
(180) 2030 04 22
(180) 2030 04 22
(180) 2030 06 30
(180) 2030 04 20
(180) 2030 03 03
(180) 2030 08 03
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 11: urządzenia do filtrowania akwariów, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, lampy
do oświetlania akwariów, urządzenia do ogrzewania akwariów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 253462
(111) 253709
(111) 254528
(111) 254601
(111) 254628
(111) 254809
(111) 255394
(111) 255573
(111) 255574
(111) 255575
(111) 256000
(111) 256666
(111) 258408
(111) 258741
(111) 259028
(111) 259366
(111) 259964
(111) 262023
(111) 263224
(111) 263705
(111) 263860
(111) 265251
(111) 267502
(111) 268809
(111) 268810
(111) 275833
(111) 278422
(111) 280006
(111) 280007
(111) 281463
(111) 286237
(111) 290846
(111) 290849
(111) 295093
(111) 296521
(111) 296522
(111) 296523
(111) 296524
(111) 296525
(111) 296526
(111) 305341
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(180) 2030 06 01
(180) 2030 05 14
(180) 2030 09 03
(180) 2030 05 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 10 21
(180) 2030 04 26
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 15
(180) 2030 08 10
(180) 2030 04 14
(180) 2030 03 19
(180) 2030 05 24
(180) 2030 04 27
(180) 2030 03 26
(180) 2030 07 26
(180) 2030 12 08
(180) 2030 05 13
(180) 2030 03 31
(180) 2030 07 23
(180) 2030 08 23
(180) 2030 03 15
(180) 2030 05 17
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 21
(180) 2030 04 12
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 05
(180) 2030 05 19
(180) 2030 04 06
(180) 2030 06 07
(180) 2030 10 06
(180) 2030 08 04
(180) 2030 09 02
(180) 2030 09 02
(180) 2030 09 02
(180) 2030 09 02
(180) 2030 09 02
(180) 2030 09 02
(180) 2030 07 23

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP

(210) 499686
(210) 497098
(210) 487050
(210) 479007
(210) 437779
(210) 437785
(210) 437789

Nr 6/2020
U
U
U
U
10/2015
10/2015
10/2015

(210) 437782
(210) 490460
(210) 503785
(210) 484238
(210) 484206
(210) 487036
(210) 500001

10/2015
U
U
ZT25/2018
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE
PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 489049
(210) 452635
(210) 494327
(210) 398875
(210) 491073
(210) 496088
(210) 496093
(210) 496096
(210) 496114
(210) 501662
(210) 502465
(210) 502520
(210) 502857
(210) 503010
(210) 503020
(210) 503026
(210) 503327
(210) 503559
(210) 504134
(210) 504354
(210) 504632
(210) 504989
(210) 505205
(210) 505247
(210) 505381
(210) 505606

ZT51/2018
11/2016
U
14/2012
ZT49/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 505795
(210) 505895
(210) 505896
(210) 506068
(210) 506101
(210) 506231
(210) 506267
(210) 506274
(210) 506489
(210) 506492
(210) 506494
(210) 506535
(210) 506547
(210) 506704
(210) 506843
(210) 507162
(210) 507163
(210) 507178
(210) 507407
(210) 507639
(210) 507681
(210) 507743
(210) 507910
(210) 509396
(210) 509443

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(210) 451343
(210) 459049
(210) 460774
(210) 460776
(210) 460777
(210) 469724
(210) 478497
(210) 487341
(210) 487342
(210) 495197
(210) 495199

(111) 072074
(111) 277776
(111) 287055
(111) 129844

(141) 2019 12 09
(141) 2019 10 22
(141) 2019 09 26
(141) 2010 05 08

(111) 210695

(141) 2019 10 29

9/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 427789
(210) 428185
(210) 429927
(210) 429928
(210) 429929
(210) 429930
(210) 442851
(210) 417781
(210) 425617
(210) 500834
(210) 500803

16/2014
17/2014
20/2014
20/2014
20/2014
20/2014
19/2015
24/2013
13/2014
U
U

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 42: usługi
restauracyjne i barowe, usługi hotelarskie i moteli.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25: robocza: odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna osobista, w tym
koszule, podkoszulki, kurtki, bezrękawniki, płaszcze, rękawice,

Nr 6/2020

(111) 224932 (141) 2019 10 29

(111) 225453 (141) 2019 10 29
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skarpety, odzież robocza, w tym
ocieplana, obuwie robocze, rękawice robocze, nakolanniki robocze, specjalna odzież i okrycia
przeciwdeszczowe, w tym z tworzyw sztucznych lub pokrytych
tworzywami, nakrycia głowy robocze; wszystkie z powyższych,
odzież, obuwie lub nakrycia głowy,
związane z modą; 35: prowadzenie
sklepu i hurtowni z roboczą odzieżą, obuwiem, bielizną osobistą
i nakryciami głowy, w tym ochronnymi środkami ochrony osobistej,
środkami do mycia ciała mocno
zabrudzonego, do prania i czyszczenia odzieży roboczej, środkami do oczyszczania powietrza;
wszystkie z powyższych, odzież,
obuwie lub nakrycia głowy, związane z modą.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25:
robocza: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista,
w tym koszule, podkoszulki,
kurtki, bezrękawniki, płaszcze,
rękawice, skarpety, odzież robocza, w tym ocieplana, obuwie robocze, rękawice robocze,
nakolanniki robocze, specjalna
odzież i okrycia przeciwdeszczowe, w tym z tworzyw sztucznych
lub pokrytych tworzywami, nakrycia głowy robocze; wszystkie
z powyższych, odzież, obuwie
lub nakrycia głowy, związane
z modą; 35: prowadzenie sklepu
i hurtowni z roboczą odzieżą,
obuwiem, bielizną osobistą i nakryciami głowy, w tym ochronnymi środkami ochrony osobistej,
środkami do mycia ciała mocno
zabrudzonego, do prania i czyszczenia odzieży roboczej, środkami do oczyszczania powietrza;
wszystkie z powyższych, odzież,
obuwie lub nakrycia głowy, związane z modą.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25:
robocza: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista,
w tym koszule, podkoszulki,
kurtki, bezrękawniki, płaszcze,
rękawice, skarpety, odzież robocza, w tym ocieplana, obuwie robocze, rękawice robocze,
nakolanniki robocze, specjalna
odzież i okrycia przeciwdeszczowe, w tym z tworzyw sztucznych
lub pokrytych tworzywami, nakrycia głowy robocze; wszystkie
z powyższych, odzież, obuwie
lub nakrycia głowy, związane
z modą; 35: prowadzenie sklepu
i hurtowni z roboczą odzieżą,
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obuwiem, bielizną osobistą i nakryciami głowy, w tym ochronnymi środkami ochrony osobistej,
środkami do mycia ciała mocno
zabrudzonego, do prania i czyszczenia odzieży roboczej, środkami do oczyszczania powietrza;
wszystkie z powyższych, odzież,
obuwie lub nakrycia głowy, związane z modą.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 9:
urządzenia do badań naukowych; przyrządy laboratoryjne,
inne niż do użytku medycznego;
urządzenia do monitorowania;
oprogramowanie (z wyjątkiem
oprogramowania wytworzonego
na zamówienie do zautomatyzowanego śledzenia, wydobywania
danych i analizy, umożliwiającego
szybką ocenę osłabienia umiejętności społecznych u myszy);
42: usługi badawczo-rozwojowe;
badania naukowe; badania laboratoryjne; usługi inżynieryjne.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 039760 A. Wykreślono: VARTA AUTOMOTIVE SYSTEMS
GMBH, HANNOVER, Niemcy; Wpisano: JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GmbH, Hannover, Niemcy.
(111) 058947 A. Wykreślono: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.,
Nowy Dwór Mazowiecki, Polska; Wpisano: RECKITT BENCKISER
PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska 140762678.
(111) 066198 A. Wykreślono: ORION PICTURES CORPORATION, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Orion
Pictures Corporation, Beverly Hills, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078139 A. Wykreślono: LUITPOLD PHARMACEUTICALS,
INC., SHIRLEY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: American Regent, Inc., Shirley, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078448 A. Wykreślono: SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS A.G., SCHAAN, Liechtenstein; Wpisano: SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Lichtenstein.
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(111) 078448 A. Wykreślono: SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Lichtenstein; Wpisano:
SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED, Limassol, Cypr.

TOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.

(111) 086172 A. Wykreślono: Infineum International Limited,
Abingdon, Wielka Brytania; Wpisano: Lubricating Specialities Company, Pico Rivera, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 121887 A. Wykreślono: BALLARINI PAOLO & FIGLI S.P.A.,
RIVAROLO MANTOVANO, Włochy; Wpisano: ZWILLING J.A. HENCKELS AG, Solingen, Niemcy.

(111) 086172 A. Wykreślono: Lubricating Specialities Company, Pico Rivera, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AOCLSC,
Inc., Tampa, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 122363 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.

(111) 086172 A. Wykreślono: AOCLSC, Inc., Tampa, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Amalie AOC, Ltd., Tampa, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 091077 A. Wykreślono: DIGI INTERNATIONAL INC., EDEN
PRAIRIE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Digi International
Inc., Hopkins, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 091078 A. Wykreślono: DIGI INTERNATIONAL INC., EDEN
PRAIRIE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Digi International
Inc., Hopkins, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 091079 A. Wykreślono: DIGI INTERNATIONAL INC., EDEN
PRAIRIE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Digi International
Inc., Hopkins, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 092832 A. Wykreślono: „ELDAR” R. Pietrzyk, M. Rybczyński Spółka Jawna., Łódź, Polska; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.
(111) 100406 A. Wykreślono: LABORATORIUM ANALIZ MLEKA
„LAB-MLEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, Polska 510655960; Wpisano: POLUTEST BARBARA KAWIORSKA, Olsztyn, Polska 384734925.
(111) 100425 A. Wykreślono: NBTY,INC., BOHEMIA, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: The Nature’s Bounty Co., Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 102163 A. Wykreślono: KERAMAG Service GmbH & Co.KG, Pfullendorf, Niemcy; Wpisano: GEBERIT INTERNATIONAL AG,
JONA, Szwajcaria.
(111) 103265 A. Wykreślono: Migniewicz Grażyna CO JEST
GRANE Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Wrocław, Polska; Wpisano: CO JEST GRANE AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA GRAŻYNA MARZEC, Wrocław, Polska 930286031.
(111) 109753 A. Wykreślono: „CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” IP SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok, Polska 180648750; Wpisano: CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DESIGN SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 180648750.
(111) 111382 A. Wykreślono: E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C., PRINCETON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald, Niemcy.
(111) 112128 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
(111) 115951 A. Wykreślono: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano:
NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, Polska 330013139.

(111) 122705 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 124799 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 124804 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 124805 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 124806 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 124807 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 131615 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 131616 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 131617 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 131629 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 132067 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.

(111) 116002 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria.

(111) 132068 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.

(111) 118995 A. Wykreślono: ZIH Corp., Lincolnshire, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION, Lincolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 132307 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.

(111) 120134 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
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(111) 132433 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 132434 A. Wykreślono: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 132875 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 132876 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 132877 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 132878 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 142564 A. Wykreślono: Vita-Mix Corporation (an Ohio
corporation), 8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Vita-Mix Management Corporation,
Olmsted Township, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 147824 A. Wykreślono: PROMAT UK LIMITED, Sterling
Centre, Eastern Road, Bracknell, Berkshire RG 122TD, Wielka Brytania; Wpisano: PROMAT UK LIMITED, Heywood, Wielka Brytania.
(111) 148636 A. Wykreślono: F.H. „C.A.M.” Janusz Mitoraj,
Brzezie, Polska; Wpisano: MARIUSZ KLIMEK PROJECTUS, Chorzów,
Polska.
(111) 150406 A. Wykreślono: Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Dziedzictwa Przemysłowego, 25-009 Kielce ul. Zamkowa 4, Polska
291066980; Wpisano: ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO, Nietulisko Duże, Polska 291066980.
(111) 150407 A. Wykreślono: Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Dziedzictwa Przemysłowego, Kielce, Polska 291066980; Wpisano:
ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO, Nietulisko Duże, Polska 291066980.
(111) 155246 A. Wykreślono: TEA BROS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, Wały A, Polska; Wpisano: ADAM BAIK, Myślibórz, Polska.
(111) 158636 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 158638 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 158750 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 159764 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 160545 A. Wykreślono: ADECCO S.A., Chateau Bonmont
1275, CHESEREX, Szwajcaria; Wpisano: Adecco S.A., Glattbrugg,
Szwajcaria.
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(111) 160545 A. Wykreślono: Adecco S.A., Glattbrugg, Szwajcaria; Wpisano: Adecco S.A., Zürich, Szwajcaria.
(111) 160545 A. Wykreślono: Adecco S.A., Zürich, Szwajcaria;
Wpisano: Adecco Group AG, Zürich, Szwajcaria.
(111) 161293 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 162054 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 162548 A. Wykreślono: ADKINS Pękul Adam, Warszawa,
Polska 012371075; Wpisano: ADKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
382617799.
(111) 162549 A. Wykreślono: ADKINS Pękul Adam, Warszawa,
Polska 012371075; Wpisano: ADKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
382617799.
(111) 162736 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 162737 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 162944 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 164502 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 164667 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 164668 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 164669 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 164839 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 164840 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 164849 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 165499 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 165733 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
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(111) 165734 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 166575 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 167051 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 167057 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 167645 A. Wykreślono: JJW Spółka Jawna, J.Karpiński,
J. Rudnicki, W. Lewin, Piaseczno, Polska 008402850; Wpisano: JJW
SPÓŁKA JAWNA J.KARPIŃSKI, J.RUDNICKI, W.LEWIN, Konstancin-Jeziorna, Polska 008402850.
(111) 168260 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 168261 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 168262 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 168880 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 169139 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169140 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169141 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169142 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169144 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169473 A. Wykreślono: JJW Spółka Jawna, J.Karpiński,
J.Rudnicki, W.Lewin, Piaseczno, Polska 008402850; Wpisano: JJW
SPÓŁKA JAWNA J.KARPIŃSKI, J.RUDNICKI, W.LEWIN, Konstancin-Jeziorna, Polska 008402850.
(111) 171869 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 171886 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
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(111) 175033 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 176921 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 177094 A. Wykreślono: 2946033 CANADA INC. (THE
MAD SCIENCE GROUP), MONTREAL, Kanada; Wpisano: MAD SCIENCE PRODUCTIONS INC., Montreal, Kanada.
(111) 177094 A. Wykreślono: MAD SCIENCE PRODUCTIONS
INC., Montreal, Kanada; Wpisano: MAD SCIENCE LICENSING INC.,
Montreal, Kanada.
(111) 177095 A. Wykreślono: MAD SCIENCE PRODUCTIONS
INC., Montreal, Kanada; Wpisano: MAD SCIENCE LICENSING INC.,
Montreal, Kanada.
(111) 178577 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 179399 A. Wykreślono: Wydawnictwo N.R.G. Miłosz Kędracki, Kraków, Polska 356391430; Wpisano: FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 631046924.
(111) 180781 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 182643 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 182644 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 186678 A. Wykreślono: „Polska Róża” Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Ernest Michalski, Falenty Nowe, Polska
008001772; Wpisano: POLSKA RÓŻA ERNEST MICHALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147400754.
(111) 192481 A. Wykreślono: Zakłady Produkcji Cukierniczej
„VOBRO” Wojciech Wojenkowski, Brodnica, Polska 005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska 381831556.
(111) 196800 A. Wykreślono: AMOCARAT SPÓŁKA JAWNA,
Czaniec, Polska 120563374; Wpisano: AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, Polska 120563374.
(111) 196800 A. Wykreślono: AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA,
Czaniec, Polska 120563374; Wpisano: AMOCARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec, Polska 381622700.
(111) 196861 A. Wykreślono: ZAKŁADY SPRZĘTU PRECYZYJNEGO „NIEWIADÓW” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIADACYJNEJ, Osiedle Niewiadów, Polska 590338242; Wpisano: WORKS
11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 241699051.
(111) 197298 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197345 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197346 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197572 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197573 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197574 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 198515 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 199797 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 199804 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 199961 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.
(111) 199962 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 205855 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 206421 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 207393 A. Wykreślono: Spółdzielnia Mleczarska w Skarszewach, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA
SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 208825 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314; Wpisano: ATRIUM
PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141122314.
(111) 208826 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314; Wpisano: ATRIUM
PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141122314.
(111) 211026 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 211027 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 211322 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 211323 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 199963 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.

(111) 211334 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 200644 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 212544 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363183887; Wpisano:
ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363183887.

(111) 200645 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 212873 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 201304 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-

(111) 212934 A. Wykreślono: Producent Naturalnych Kosmetyków „KANU” Maciej Przebierała, Świeszyno, Polska 631124021;
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Wpisano: KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno, Polska 365030389.

DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301.

(111) 213648 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.

(111) 231270 A. Wykreślono: VERMARI S.C. MONIKA ORZECHOWSKA ROBERT ORZECHOWSKI, Warszawa, Polska 145927316;
Wpisano: MONIKA ORZECHOWSKA, Wólka Kozodawska, Polska.

(111) 213649 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.
(111) 213951 A. Wykreślono: Zakłady Garbarskie „STOPKA”
Wojciech Stopka, Czarny Dunajec, Polska 490257966; Wpisano: ZAKŁADY GARBARSKIE STOPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czarny Dunajec, Polska
367525474.
(111) 217626 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 218083 A. Wykreślono: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska; Wpisano: LIDIA MARIA GWIAZDOWSKA, Żuromin,
Polska.
(111) 218084 A. Wykreślono: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska; Wpisano: LIDIA MARIA GWIAZDOWSKA, Żuromin,
Polska.
(111) 218119 A. Wykreślono: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska; Wpisano: LIDIA MARIA GWIAZDOWSKA, Żuromin,
Polska.
(111) 219398 A. Wykreślono: Fimtec Polska Agnieszka Kowalska, Plewiska, Polska 631030410; Wpisano: BELLDECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plewiska, Polska 302633349.
(111) 219844 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
(111) 223582 A. Wykreślono: „CO JEST GRANE” Agencja
Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz, Wrocław, Polska
930286031; Wpisano: CO JEST GRANE AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA GRAŻYNA MARZEC, Wrocław, Polska 930286031.
(111) 224738 A. Wykreślono: P.P.H.U. GUST-POL WIESŁAWA
GUSTA, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 224830 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363183887; Wpisano:
ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363183887.
(111) 225530 A. Wykreślono: P.P.H.U. AROMA TREND Piotr
Draniak, Michałowice, Polska 012126170; Wpisano: AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice, Polska 142258599.
(111) 226178 A. Wykreślono: Jan Paszkiewicz, Bydgoszcz, Polska; Wpisano: ROZALIA PASZKIEWICZ, Gdańsk, Polska.
(111) 229047 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
w Skarszewach, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 229429 A. Wykreślono: DOLFOS Piotrowicz, Krogulska
Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski, Polska 592305301; Wpisano:

(111) 236269 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 238747 A. Wykreślono: Barg Betontechnik Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
014870173; Wpisano: BARG BETONTECHNIK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki,
Polska 014870173.
(111) 238899 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 239410 A. Wykreślono: ARISTAR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Częstochowa, Polska 152077387; Wpisano:
ARISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 242783747.
(111) 240205 A. Wykreślono: LUBAS POLIURETANY Spółka
Jawna-Wiesław Lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas, Wieczfnia
Kościelna, Polska; Wpisano: LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia-Kolonia, Polska 015285531.
(111) 240557 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 241621 A. Wykreślono: Lideria S.C. Piotr Leszkowicz,
Sławomir Jabłoński, Warszawa, Polska; Wpisano: RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146437353.
(111) 242023 A. Wykreślono: POLSKA SPÓŁKA SPIRYTUSOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180452372; Wpisano: POLSKA SPÓŁKA SPIRYTUSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180452372.
(111) 242024 A. Wykreślono: POLSKA SPÓŁKA SPIRYTUSOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180452372; Wpisano: POLSKA SPÓŁKA SPIRYTUSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180452372.
(111) 242025 A. Wykreślono: POLSKA SPÓŁKA SPIRYTUSOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180452372; Wpisano: POLSKA SPÓŁKA SPIRYTUSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
180452372.
(111) 242291 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 242292 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 242959 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 września 2018 r., sygn.
Akt IX GC 582/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 5 października 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc
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w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 33/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: CEMEX Polska
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

(111) 248831 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.

(111) 244268 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.

(111) 249526 A. Wykreślono: NIEGODZISZ MARZENNA ALL
SPICE, Dziekanów Nowy, Polska; Wpisano: ALL SPICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Dziekanów, Polska 369402072.

(111) 244269 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 244796 A. Wykreślono: SGI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin,
Polska 221932304; Wpisano: GREENSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, 381901653.
(111) 245391 A. Wykreślono: GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
300010220; Wpisano: GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300010220.
(111) 246219 A. Wykreślono: GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
300010220; Wpisano: GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradunia, Polska 300010220.
(111) 246855 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 247064 A. Wykreślono: Lubas Poliuretany Spółka Jawna-Wiesław Lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas, Wieczfnia Kościelna, Polska 015285531; Wpisano: LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia-Kolonia, Polska 015285531.
(111) 247525 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 247547 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 247910 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 248119 A. Wykreślono: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano:
NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, Polska 330013139.
(111) 248531 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 248829 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 248830 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.

(111) 250067 A.  Wykreślono: STERIPACK LIMITED, Clara, Irlandia; Wpisano: BEMIS HEALTHCARE PACKAGING IRELAND LIMITED,
Clara, Irlandia.
(111) 250067 A. Wykreślono: BEMIS HEALTHCARE PACKAGING IRELAND LIMITED, Clara, Irlandia; Wpisano: STERIPACK GROUP LIMITED, Mullingar, Irlandia.
(111) 251032 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 253373 A. Wykreślono: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano:
NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, Polska 330013139.
(111) 254391 A. Wykreślono: MACZFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147144966;
Wpisano: LBQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147144966.
(111) 254594 A. Wykreślono: SUSICKI KAROL KARLSEN, Toruń,
Polska 370372831; Wpisano: DIVEZONE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 382582753.
(111) 254759 A. Wykreślono: SUSICKI KAROL KARLSEN, Toruń,
Polska 370372831; Wpisano: DIVEZONE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 382582753.
(111) 254848 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 254878 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH
ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 255475 A. Wykreślono: GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
300010220; Wpisano: GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strudnia, Polska 300010220.
(111) 257171 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, NECKARSULM, Niemcy.
(111) 257260 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 258904 A. Wykreślono: MATFIKOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów, Polska 072887487; Wpisano: Mirosław Edward Nawara, Skoczów, Polska.
(111) 259042 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 259049 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
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(111) 259836 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 259962 A. Wykreślono: PPU Termat Prefabrykacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Środa Śląska, Polska
932982622; Wpisano: TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Śląska, Polska 932982622.
(111) 260947 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 261256 A. Wykreślono: PROMAT UK LIMITED, Bracknell,
Wielka Brytania; Wpisano: PROMAT UK LIMITED, Heywood, Wielka
Brytania.
(111) 261660 A. Wykreślono: TEA BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wały A, Polska 101349457; Wpisano: ADAM BAIK, Myślibórz,
Polska.
(111) 261905 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOMINIKAŃSKA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363183887; Wpisano:
ATRIUM DOMINIKAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363183887.
(111) 262910 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 264441 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH
ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 264622 A. Wykreślono: FORTUNA SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Cieszyn, Polska 146908048; Wpisano: FORTUNA
ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 070707400.
(111) 266094 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLEJADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363198417; Wpisano: ATRIUM
PLEJADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363198417.
(111) 266095 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REDUTA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363203839; Wpisano: ATRIUM
REDUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363203839.
(111) 266362 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 266509 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363205695; Wpisano: ATRIUM
TARGÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 363205695.
(111) 266514 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, NECKARSULM, Niemcy.
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(111) 266972 A. Wykreślono: REDPOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 142276249;
Wpisano: AHMET DEMIR, Wólka Kosowska, Polska.
(111) 267084 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego:
Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy z dnia 14
września 2015 r., sygn. akt X GNc 4599/15 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 16 czerwca 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda Łukasz Kozieł w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
GKm 153/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Płodni.com Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 269401 A. Wykreślono: AUTOEXPRESSO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, Polska 320985726; Wpisano: MOTOEXPRESSO GNIADEK MICHAŁ, Szczecin, Polska 812406185.
(111) 269897 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, NECKARSULM, Niemcy.
(111) 269898 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, NECKARSULM, Niemcy.
(111) 270502 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SKARSZEWACH, Skarszewy, Polska 002835683; Wpisano: MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 361885616.
(111) 270681 A. Wykreślono: P.P.H. BORKOWIANKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek Stary, Polska
180814378; Wpisano: WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 361807800.
(111) 271302 A. Wykreślono: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano:
NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, Polska 330013139.
(111) 271370 A. Wykreślono: STANISŁAW OSIECKI, Opole, Polska; Wpisano: GRZEGORZ STRZĘPEK, Opole, Polska.
(111) 272907 A. Wykreślono: SUSICKI KAROL KARLSEN, Toruń,
Polska 370372831; Wpisano: DIVEZONE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 382582753.
(111) 273140 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 273141 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 273142 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 273143 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 273149 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 273150 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
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Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 273151 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 273152 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 273154 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 273166 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 273167 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 274512 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 274513 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 274515 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 274991 A. Wykreślono: KAWCZYŃSKI DARIUSZ FIRMA
HANDLOWA LATINO, Lipno, Polska 910348629; Wpisano: „CARLA”
DARIUSZ KAWCZYŃSKI, OLGA ŚWIECHOWICZ S.C., Książenice, Polska 341235851.
(111) 275310 A. Wykreślono: SZYMAŃSKI MARCIN VIA SACRA,
Różan, Polska 550080510; Wpisano: WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 147114037.
(111) 275406 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
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(111) 279057 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 279058 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 279450 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 280450 A. Wykreślono: ARKADIUSZ LELOCH, Warszawa,
Polska; Wpisano: LE LOCH HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146718796.
(111) 280496 A. Wykreślono: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 590550628;
Wpisano: CASINO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 240448217.
(111) 281021 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 282641 A. Wykreślono: POLSKIE PRZETWORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska
341466250; Wpisano: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.
(111) 282883 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 283699 A. Wykreślono: KURSA ANNA, Szczecin, Polska
810044683; Wpisano: NERVOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100608840.
(111) 283751 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VENESSA II KURSA ANNA, Szczecin, Polska; Wpisano: NERVOUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
100608840.
(111) 283932 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. Akt V GC 3872/16/S zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1705/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie”.
(111) 285066 A. Wykreślono: MR. HASH PIOTR TERLIKOWSKI,
Walidrogi, Polska 360247010; Wpisano: CARTEL FOODS PIOTR TERLIKOWSKI, Walidrogi, Polska 360247010.

(111) 276116 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 286184 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.

(111) 276733 A. Wykreślono: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 590550628;
Wpisano: CASINO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 240448217.

(111) 286422 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 277981 A. Wykreślono: BUDNER INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141875166; Wpisano: BUDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145984018.

(111) 286423 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
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(111) 286424 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 286425 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 286426 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 286427 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 286428 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 286589 A. Wykreślono: DE - TAY SPÓŁKA PRZEMYSŁU
TEKSTYLNEGO I HANDLU WEWNĘTRZNEGO I ZAGRANICZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo,
Polska; Wpisano: AHMET DEMIR, Wólka Kosowska, Polska.
(111) 286731 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 287128 A. Wykreślono: POLSKIE PRZETWORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska
341466250; Wpisano: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.
(111) 287129 A. Wykreślono: POLSKIE PRZETWORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska
341466250; Wpisano: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.
(111) 288068 A. Wykreślono: POLSKIE PRZETWORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska
341466250; Wpisano: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.
(111) 288823 A. Wykreślono: POLSKIE PRZETWORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska
341466250; Wpisano: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.
(111) 290172 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
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(111) 291724 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 291725 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 292813 A. Wykreślono: CYWILNO-WOJSKOWY ZWIĄZEK
SPORTOWY „ZAWISZA”, Bydgoszcz, Polska 340029894; Wpisano:
CYWILNO-WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „ZAWISZA”, Bydgoszcz,
Polska 340029894.
(111) 292814 A. Wykreślono: CYWILNO-WOJSKOWY ZWIĄZEK
SPORTOWY „ZAWISZA”, Bydgoszcz, Polska 340029894; Wpisano:
CYWILNO-WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „ZAWISZA”, Bydgoszcz,
Polska 340029894.
(111) 292921 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 292922 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 292923 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 292924 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 293025 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 293760 A. Wykreślono: TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
014981458; Wpisano: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010001345.
(111) 293770 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 290173 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.

(111) 293859 A. Wykreślono: TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
014981458; Wpisano: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010001345.

(111) 290754 A. Wykreślono: FEGA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930165936;
Wpisano: „W.EG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Wrocław, Polska 363729613.

(111) 294023 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 290900 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 294524 A. Wykreślono: FREETIVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140863089;
Wpisano: MICHAŁ SOSNOWSKI, Warszawa, Polska.

(111) 291192 A. Wykreślono: LT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147188395;
Wpisano: LIFETUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147188395.

(111) 294618 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 291723 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.

(111) 294619 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(111) 294668 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (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.

(111) 295872 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 295873 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 295875 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 295876 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 295941 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 296284 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 296550 A. Wykreślono: SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno, Polska 361044325; Wpisano: SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno, Polska 361044325.
(111) 296814 A. Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.
(111) 297542 A. Wykreślono: LT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147188395;
Wpisano: LIFETUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147188395.
(111) 298915 A. Wykreślono: ADAMCZYK MAREK JACEK, Kromerowo, Polska; Wpisano: KURT SCHELLER, Warszawa, Polska.

(111) 1281360
(540) Hobby Time
(531) CFE: 17.01.01, 27.03.15, 28.05.00, 29.01.13
(511) 2, 16, 18, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „ALT”,
ul. Ostrovnoi pr-d, d. 8 RU-121552 Moscow (RU)
(151) 2018 04 18
(441) 2018 06 25
(581) 2018 06 07
(111) 1345216
(540) NOVAPAC
(531) CFE: 01.11.08, 29.01.13
(511) 8, 35, 40
(732) NOVAPAC AMBALAJ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Orhangazi Mah. 1735 Sk. No:3,Esenyurt İSTANBUL (TR)
(151) 2016 05 09
(441) 2017 06 05
(581) 2017 05 18
(111) 1408362
(540) FIX price
(531) CFE: 26.01.06, 27.05.09, 29.01.13
(511) 35
(732) Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11, Khimki RU-141401 Moscow region (RU)
(151) 2018 02 22
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
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KOMUNIKATY URZĘDOWE
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
2587

Wawrzyniak-Tarka Teresa Maria

Kościan

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
2784

Sójka Wojciech Leopold

Warszawa

