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a. wynalaZki

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

(11) – numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku
(61) – numer patentu głównego
(62) – numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) – numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju) 
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) – numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz 

wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) – data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) – oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem 

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – 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 235 401 do nr 235 430)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235430 (41) 2019 01 02 
(51) A21D 2/36 (2006�01) 
 A21D 13/062 (2017�01) 
 A21D 13/30 (2017�01) 
 A21D 13/80 (2017�01)
(21) 422037 (22) 2017 06 27

(72) KOłOŻyn-KRaJeWsKa DanUTa, Warszawa (Pl); 
sZyDłOWsKa aleKsanDRa, Warszawa (Pl);  
WesOłOWsKI BROnIsłaW, Warszawa (Pl)
(73) sTOWaRZysZenIe naUKOWO-TeChnICZne InŻynIeRÓW 
I TeChnIKÓW PRZeMysłU sPOŻyWCZegO, Warszawa (Pl)
(54) Wyrób z ciasta drożdżowego bez dodatku cukru spożywczego 
w postaci sacharozy zawierający, jako substancję słodzącą prebiotyk 
w postaci inuliny

(B1) (11) 235402 (41) 2018 01 29 
(51) A22C 13/00 (2006�01) 
 A23L 13/60 (2016�01)
(21) 418003 (22) 2016 07 18
(72) WOŹnICa KRZysZTOF, Katowice (Pl)
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(73) ZaKłaDy MIĘsne sIlesIa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (Pl)
(54) Parówki w zalewie

(B1) (11) 235413 (41) 2018 10 08 
(51) A23C 9/123 (2006�01) 
 A23C 9/133 (2006�01) 
 A21D 2/34 (2006�01) 
 A21D 8/04 (2006�01) 
 A23G 3/46 (2006�01)
(21) 421082 (22) 2017 03 31
(72) KROPIDłOWsKI PIOTR, Zblewo (Pl)
(73) KROPIDłOWsKI PIOTR PIeKaRnIa CUKIeRnIa, Zblewo (Pl)
(54) sposób wytwarzania wyrobów cukierniczych na bazie jogurtu 
probiotycznego

(B1) (11) 235414 (41) 2019 06 17 
(51) A23L 19/10 (2016�01) 
 A23L 33/21 (2016�01)
(21) 423755 (22) 2017 12 06
(72) BOsaK FRanCIsZeK, Jasło (Pl); TROJanOWICZ PIOTR DaRIUsZ, 
nowy sącz (Pl); sZeWCZyK MaReK lesZeK, Świniarsko (Pl)
(73) PeKTOPOl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jasienica (Pl)
(54) sposób wytwarzania wysokosorbującego preparatu błonniko-
wego z buraków

(B1) (11) 235407 (41) 2019 05 06 
(51) A41D 31/02 (2006�01) 
 B32B 27/12 (2006�01) 
 B32B 27/40 (2006�01) 
 B32B 37/00 (2006�01) 
 C09J 5/02 (2006�01)
(21) 423332 (22) 2017 11 02
(72) BeDnaReK aleKsanDeR, łódź (Pl); MaZUReK BOgDan, 
łódź (Pl)
(73) BeDnaReK aleKsanDeR alBeD PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDlOWO-UsłUgOWe, łódź (Pl)
(54) sposób wytwarzania laminatu z dzianiny i folii ze strukturami 
elektroprzewodzącymi

(B1) (11) 235416 (41) 2016 04 25 
(51) A61G 5/10 (2006�01) 
 A61G 7/10 (2006�01) 
 B66F 3/08 (2006�01) 
 B66F 3/44 (2006�01)
(21) 409873 (22) 2014 10 21
(72) lyKKegaaRD FRanK, annonciade (MC)
(73) ReaC POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (Pl)
(54) Podnośnik, zwłaszcza do zmiany położenia siedziska w wózku 
inwalidzkim

(B1) (11) 235423 (41) 2019 09 23 
(51) A61K 31/785 (2006�01) 
 A61P 31/22 (2006�01)
(21) 424871 (22) 2018 03 13
(72) nOWaKOWsKa MaRIa, Kraków (Pl); PyRĆ KRZysZTOF, 
Kraków (Pl); sZCZUBIałKa KRZysZTOF, Krzywaczka (Pl); 
PaChOTa MagDalena, Kraków (Pl)
(73) UnIWeRsyTeT JagIellOŃsKI, Kraków (Pl)
(54) Zastosowanie kopolimerów do wytwarzania preparatu do le-
czenia i profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusa hsV-1

(B1) (11) 235425 (41) 2019 07 29 
(51) A61K 36/886 (2006�01) 
 A61K 36/61 (2006�01) 
 A61K 36/58 (2006�01) 

 A61K 36/9066 (2006�01) 
 A61K 8/9789 (2017�01) 
 A61K 8/9794 (2017�01)
(21) 424270 (22) 2018 01 15
(72) BłOŃsKI BaRTOsZ, Chorzów (Pl)
(73) BłOŃsKI BaRTOsZ, Chorzów (Pl)
(54) Preparat o właściwościach leczniczych i/lub kosmetycznych

(B1) (11) 235424 (41) 2020 02 10 
(51) B01L 3/00 (2006�01) 
 C12M 1/00 (2006�01) 
 C12M 1/34 (2006�01) 
 C12M 3/00 (2006�01) 
 G01N 21/01 (2006�01) 
 G01N 21/78 (2006�01) 
 G01N 33/483 (2006�01) 
 G01N 33/50 (2006�01) 
 G01N 33/53 (2006�01) 
 G01N 33/574 (2006�01) 
 C12N 5/09 (2010�01)
(21) 426611 (22) 2018 08 08
(72) ŻUChOWsKa agnIesZKa, Rudka (Pl); ŻUChOWsKI KaMIl, 
Reszel (Pl); JasTRZĘBsKa elŻBIeTa, Warszawa (Pl); BRZÓZKa 
ZBIgnIeW, Warszawa (Pl); ChUDy MIChał, Żyrardów (Pl); DyBKO 
aRTUR, Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (Pl)
(54) Przepływowy mikrosystem do oceny skuteczności procedur 
terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sfero-
idów oraz obecności komórek prawidłowych

(B1) (11) 235405 (41) 2018 07 02 
(51) B22C 9/10 (2006�01) 
 B22C 9/00 (2006�01)
(21) 420040 (22) 2016 12 29
(72) BUla KaROl, Tulce (Pl); IgnasZaK ZenOn, Puszczykowo (Pl); 
haJKOWsKI JaKUB, Borówiec (Pl); BłasZCZaK PIOTR, leszno (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (Pl); sPInKO sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, leszno (Pl)
(54) Wymywalne rdzenie odlewnicze i sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 235406 (41) 2018 10 08 
(51) B23K 37/04 (2006�01)
(21) 421163 (22) 2017 04 05
(72) MenCel KRZysZTOF, Drezdenko (Pl)
(73) PRO MeTal FORM K� MenCel, R� KaCZMaRCZyK sPÓłKa 
JaWna, strzelce Krajeńskie (Pl)
(54) sposób łączenia elementów metalowych

(B1) (11) 235409 (41) 2019 12 02 
(51) B30B 9/32 (2006�01) 
 B30B 7/04 (2006�01)
(21) 425753 (22) 2018 05 28
(72) KaChnIaRZ MaTeUsZ, gierczyce (Pl)
(73) ReBUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, gierczyce (Pl)
(54) sposób przetwarzania złomu oraz urządzenie do przetwarzania 
złomu karoseryjnego pojazdów do postaci złomu wsadowego

(B1) (11) 235429 (41) 2019 06 03 
(51) B32B 27/32 (2006�01) 
 B32B 27/34 (2006�01) 
 C08K 3/34 (2006�01) 
 C08K 9/04 (2006�01)
(21) 423635 (22) 2017 11 29
(72) BIelaWsKI słaWOMIR, Dębica (Pl); BIelaWsKI eDWaRD, 
Dębica (Pl); heneCZKOWsKI MaCIeJ, Rzeszów (Pl)
(73) DUeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Dębica (Pl)
(54) Wielowarstwowa folia polimerowa
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(B1) (11) 235410 (41) 2016 01 18 
(51) B41M 1/28 (2006�01) 
 B41M 1/40 (2006�01)
(21) 408886 (22) 2014 07 16
(72) FURMan anDRZeJ, Brzesko (Pl); PłaChTa słaWOMIR, 
Brzesko (Pl)
(73) Can-PaCK sPÓłKa aKCyJna, Kraków (Pl)
(54) sposób i urządzenie do wykonania nadruku na wieczku puszki

(B1) (11) 235421 (41) 2019 12 16 
(51) B60N 2/16 (2006�01) 
 B60N 2/50 (2006�01) 
 B60N 2/24 (2006�01) 
 B60N 2/38 (2006�01)
(21) 425808 (22) 2018 06 04
(72) TOMasIK WOJCIeCh, Terliczka (Pl); PIJanKa DaWID,  
siedliska (Pl); ŚlIsZ KRysTyna, łąka (Pl)
(73) sCC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(54) Mechanizm zmieniający położenie siedziska fotela maszyny 
budowlanej lub rolniczej, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osoby 
z dysfunkcją ruchową obsługującej te maszyny

(B1) (11) 235404 (41) 2018 10 08 
(51) B61D 3/18 (2006�01)
(21) 421085 (22) 2017 03 30
(72) MeDWID MaRIan, Poznań (Pl); sTaWeCKI WłODZIMIeRZ, 
swarzędz (Pl); CZeRWIŃsKI JaROsłaW, Czerwonak (Pl); 
JaKUsZKO WOJCIeCh, Poznań (Pl); KRÓlIKOWsKI JaROsłaW, 
Poznań (Pl)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT POJaZDÓW 
sZynOWyCh „TaBOR”, Poznań (Pl)
(54) Dwuczłonowy wagon kieszeniowy

(B1) (11) 235415 (41) 2019 05 20 
(51) C08F 2/18 (2006�01) 
 C08F 2/44 (2006�01) 
 C08F 112/08 (2006�01) 
 C08K 3/015 (2018�01) 
 C08K 3/08 (2006�01) 
 C08K 7/18 (2006�01)
(21) 423373 (22) 2017 11 06
(72) sKROBOT KRZysZTOF, Tychy (Pl); OBłÓJ-MUZaJ MaRIa, 
Warszawa (Pl); FIRlIK seBasTIan, Mszczonów (Pl)
(73) aRsanIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
siemianowice Śląskie (Pl)
(54) sposób otrzymywania tworzyw polistyrenowych zawierających 
środek biobójczy

(B1) (11) 235428 (41) 2017 12 04 
(51) C10B 47/44 (2006�01)
(21) 417430 (22) 2016 06 03
(72) sTaChURa WłODZIMIeRZ MaRIan, Kielce (Pl); BIs ZBIgnIeW, 
Częstochowa (Pl); ZaRZyCKI ROBeRT, Kopalnia (Pl); KRaTOFIl 
MaRCIn, laryszów (Pl)
(73) TIMeX sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Urządzenie do uwęglania biomasy

(B1) (11) 235422 (41) 2017 04 24 
(51) C12N 15/53 (2006�01) 
 C12Q 1/686 (2018�01) 
 C12N 1/21 (2006�01) 
 C12P 7/18 (2006�01) 
 C12R 1/01 (2006�01)
(21) 414372 (22) 2015 10 14
(72) JanKOWsKa MaRTa, Poznań (Pl); gRaJeK WłODZIMIeRZ, 
Poznań (Pl)

(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (Pl)
(54) sposób zwiększenia aktywności katalitycznej enzymu oksydo-
reduktazy 1,3-propanodiolowej, mikroorganizm zdolny do produkcji 
zmutowanej oksydoreduktazy, sposób produkcji enzymu i zastosowanie

(B1) (11) 235403 (41) 2017 05 08 
(51) C25D 11/04 (2006�01) 
 C23C 22/68 (2006�01) 
 C23C 22/78 (2006�01)
(21) 414636 (22) 2015 10 31
(72) leŚnIeWsKI DanIel, Puszczykowo (Pl); BITTKOW UWe, 
Drezno (De)
(73) galWanO-PeRFeKT JOanna leŚnIeWsKa sPÓłKa JaWna, 
Poznań (Pl)
(54) sposób prowadzenia kąpieli chemicznej i zestaw urządzeń 
do prowadzenia kąpieli chemicznej

(B1) (11) 235417 (41) 2018 12 17 
(51) E02D 5/52 (2006�01) 
 E02D 5/54 (2006�01) 
 E02D 5/56 (2006�01) 
 E02D 7/22 (2006�01) 
 F24T 10/00 (2018�01) 
 F25B 30/00 (2006�01) 
 E21B 7/00 (2006�01) 
 E02D 5/22 (2006�01)
(21) 421905 (22) 2017 06 13
(72) TReyWasZ eRnesT, Warszawa (Pl)
(73) TReyWasZ eRnesT, Warszawa (Pl)
(54) Fundamentowy pal wkręcany o konstrukcji modułowej oraz 
sposób jego posadowienia

(B1) (11) 235412 (41) 2018 08 27 
(51) E03F 7/04 (2006�01) 
 F16K 15/00 (2006�01) 
 F16K 3/00 (2006�01) 
 F16K 1/18 (2006�01)
(21) 420550 (22) 2017 02 15
(72) BĄK gRZegORZ, Świlcza (Pl)
(73) BĄK gRZegORZ ZaKłaDy PRODUKCyJne sysTeMÓW 
sanITaRnyCh KaRMaT, Świlcza (Pl)
(54) Odłączalna uniwersalna zasuwa burzowa do studni kanalizacyjnej

(B1) (11) 235401 (41) 2019 07 01 
(51) E04C 1/00 (2006�01) 
 E04C 2/00 (2006�01) 
 E04B 5/00 (2006�01)
(21) 423703 (22) 2017 12 29
(72) MIKOłaJeWsKI JeRZy, łanięta (Pl)
(73) MIKOłaJeWsKI JeRZy, łanięta (Pl)
(54) Kształtka budowlana, zwłaszcza cegła z wkładkami z tworzywa 
sztucznego

(B1) (11) 235427 (41) 2020 04 20 
(51) E04C 1/41 (2006�01) 
 E04B 2/08 (2006�01)
(21) 427427 (22) 2018 10 16
(72) MaJOR MaCIeJ, Częstochowa (Pl); aDaMCZyK-KRÓlaK 
IZaBela, Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (Pl)
(54) ażurowy pustak ścienny

(B1) (11) 235420 (41) 2019 11 18 
(51) E04F 10/06 (2006�01)
(21) 425552 (22) 2018 05 15
(72) gaRBaCZ PIOTR, Uniszowice (Pl)
(73) gaRBaCZ PIOTR, Uniszowice (Pl)
(54) Złącze tkaniny markizy rozsuwanej



nr 10/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 7

 nr symbol 
 patentu MKP
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 nr symbol 
 patentu MKP
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A61K 31/785 (2006�01) 235423
A61K 36/886 (2006�01) 235425
A61K 36/61 (2006�01) 235425*
A61K 36/58 (2006�01) 235425*
A61K 36/9066 (2006�01) 235425*
A61K 8/9789 (2017�01) 235425*
A61K 8/9794 (2017�01) 235425*
A61P 31/22 (2006�01) 235423*
B01L 3/00 (2006�01) 235424
B22C 9/10 (2006�01) 235405
B22C 9/00 (2006�01) 235405*
B23K 37/04 (2006�01) 235406
B30B 9/32 (2006�01) 235409
B30B 7/04 (2006�01) 235409*
B32B 27/12 (2006�01) 235407*
B32B 27/40 (2006�01) 235407*
B32B 37/00 (2006�01) 235407*
B32B 27/32 (2006�01) 235429
B32B 27/34 (2006�01) 235429*
B41M 1/28 (2006�01) 235410
B41M 1/40 (2006�01) 235410*
B60N 2/16 (2006�01) 235421
B60N 2/50 (2006�01) 235421*
B60N 2/24 (2006�01) 235421*
B60N 2/38 (2006�01) 235421*
B61D 3/18 (2006�01) 235404
B66F 3/08 (2006�01) 235416*
B66F 3/44 (2006�01) 235416*
C08F 2/18 (2006�01) 235415
C08F 2/44 (2006�01) 235415*
C08F 112/08 (2006�01) 235415*
C08K 3/34 (2006�01) 235429*
C08K 9/04 (2006�01) 235429*
C08K 3/015 (2018�01) 235415*
C08K 3/08 (2006�01) 235415*
C08K 7/18 (2006�01) 235415*
C09J 5/02 (2006�01) 235407*
C10B 47/44 (2006�01) 235428
C12M 1/00 (2006�01) 235424*
C12M 1/34 (2006�01) 235424*
C12M 3/00 (2006�01) 235424*
C12N 5/09 (2010�01) 235424*
C12N 15/53 (2006�01) 235422
C12N 1/21 (2006�01) 235422*

C12P 7/18 (2006�01) 235422*
C12Q 1/686 (2018�01) 235422*
C12R 1/01 (2006�01) 235422*
C23C 22/68 (2006�01) 235403*
C23C 22/78 (2006�01) 235403*
C25D 11/04 (2006�01) 235403
E02D 5/52 (2006�01) 235417
E02D 5/54 (2006�01) 235417*
E02D 5/56 (2006�01) 235417*
E02D 7/22 (2006�01) 235417*
E02D 5/22 (2006�01) 235417*
E03F 7/04 (2006�01) 235412
E04B 5/00 (2006�01) 235401*
E04B 2/08 (2006�01) 235427*
E04C 1/00 (2006�01) 235401
E04C 2/00 (2006�01) 235401*
E04C 1/41 (2006�01) 235427
E04F 10/06 (2006�01) 235420
E21B 7/00 (2006�01) 235417*
F02F 3/08 (2006�01) 235411
F02F 3/10 (2006�01) 235411*
F04D 29/28 (2006�01) 235419
F04D 29/26 (2006�01) 235419*
F04D 29/22 (2006�01) 235419*
F04D 29/18 (2006�01) 235419*
F16K 15/00 (2006�01) 235412*
F16K 3/00 (2006�01) 235412*
F16K 1/18 (2006�01) 235412*
F16L 53/38 (2018�01) 235418*
F23K 3/00 (2006�01) 235418
F23K 1/04 (2006�01) 235418*
F24F 3/16 (2006�01) 235426
F24F 3/12 (2006�01) 235426*
F24T 10/00 (2018�01) 235417*
F24T 10/10 (2018�01) 235408
F24T 10/15 (2018�01) 235408*
F25B 30/00 (2006�01) 235417*
G01N 21/01 (2006�01) 235424*
G01N 21/78 (2006�01) 235424*
G01N 33/483 (2006�01) 235424*
G01N 33/50 (2006�01) 235424*
G01N 33/53 (2006�01) 235424*
G01N 33/574 (2006�01) 235424*

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(B3) (11) 235411 (41) 2018 07 02 
(51) F02F 3/08 (2006�01) 
 F02F 3/10 (2006�01)
(21) 419959 (22) 2016 12 22
(61) 233620
(72) saDlaK ZBIgnIeW, Monachium (De)
(73) saDlaK ZBIgnIeW, Monachium (De)
(54) aktywna komora spalania silnika tłokowego i sposób prze-
mieszczania ciepła w aktywnej komorze spalania

(B1) (11) 235419 (41) 2019 11 04 
(51) F04D 29/28 (2006�01) 
 F04D 29/26 (2006�01) 
 F04D 29/22 (2006�01) 
 F04D 29/18 (2006�01)
(21) 425376 (22) 2018 04 26
(72) KRaWCZyK ZBIgnIeW, Orzesze (Pl); saKOWICZ TOMasZ, 
gliwice (Pl); MIleWsKI KRZysZTOF, Zabrze (Pl);  
KaMyCZeK RaFał, Tarnowskie góry (Pl)
(73) gRUPa POWen-WaFaPOMP sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Wirnik pompy odśrodkowej do cieczy zawierającej ciała stałe

(B1) (11) 235418 (41) 2019 03 25 
(51) F23K 3/00 (2006�01) 
 F23K 1/04 (2006�01) 
 F16L 53/38 (2018�01)
(21) 422832 (22) 2017 09 13
(72) BaneRsKI sTanIsłaW, Warszawa (Pl)
(73) BaneRsKI sTanIsłaW, Warszawa (Pl)
(54) Kanał zsypowy

(B1) (11) 235426 (41) 2019 11 04 
(51) F24F 3/16 (2006�01) 
 F24F 3/12 (2006�01)
(21) 425389 (22) 2018 04 26
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelsKa, lublin (Pl)
(54) Urządzenie do oczyszczania i jonizowania powietrza

(B1) (11) 235408 (41) 2019 09 23 
(51) F24T 10/10 (2018�01) 
 F24T 10/15 (2018�01)
(21) 424898 (22) 2018 03 15
(72) KUPIeC KRZysZTOF, Kraków (Pl); laRWa BaRBaRa, lipiny 
Dolne (Pl); KOMOROWICZ TaDeUsZ, Kraków (Pl); gWaDeRa 
MOnIKa, siedliska (Pl); neUPaUeR KRZysZTOF, niedzica (Pl)
(73) POlITeChnIKa KRaKOWsKa IM� TaDeUsZa KOŚCIUsZKI, 
Kraków (Pl)
(54) Układ hydrauliczny dwupoziomowego gruntowego wymien-
nika ciepła

InDeKs UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A21D 2/36 (2006�01) 235430
A21D 13/062 (2017�01) 235430*
A21D 13/30 (2017�01) 235430*
A21D 13/80 (2017�01) 235430*
A21D 2/34 (2006�01) 235413*
A21D 8/04 (2006�01) 235413*
A22C 13/00 (2006�01) 235402
A23C 9/123 (2006�01) 235413

A23C 9/133 (2006�01) 235413*
A23G 3/46 (2006�01) 235413*
A23L 13/60 (2016�01) 235402*
A23L 19/10 (2016�01) 235414
A23L 33/21 (2016�01) 235414*
A41D 31/02 (2006�01) 235407
A61G 5/10 (2006�01) 235416
A61G 7/10 (2006�01) 235416*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym� Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki�

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

235401 E04C 1/00 (2006�01)
235402 A22C 13/00 (2006�01)
235403 C25D 11/04 (2006�01)
235404 B61D 3/18 (2006�01)
235405 B22C 9/10 (2006�01)
235406 B23K 37/04 (2006�01)
235407 A41D 31/02 (2006�01)
235408 F24T 10/10 (2018�01)
235409 B30B 9/32 (2006�01)
235410 B41M 1/28 (2006�01)
235411 F02F 3/08 (2006�01)
235412 E03F 7/04 (2006�01)
235413 A23C 9/123 (2006�01)
235414 A23L 19/10 (2016�01)
235415 C08F 2/18 (2006�01)

235416 A61G 5/10 (2006�01)
235417 E02D 5/52 (2006�01)
235418 F23K 3/00 (2006�01)
235419 F04D 29/28 (2006�01)
235420 E04F 10/06 (2006�01)
235421 B60N 2/16 (2006�01)
235422 C12N 15/53 (2006�01)
235423 A61K 31/785 (2006�01)
235424 B01L 3/00 (2006�01)
235425 A61K 36/886 (2006�01)
235426 F24F 3/16 (2006�01)
235427 E04C 1/41 (2006�01)
235428 C10B 47/44 (2006�01)
235429 B32B 27/32 (2006�01)
235430 A21D 2/36 (2006�01)
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decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone .

(a1) (21) 413028 02/2017
(a1) (21) 418949 08/2018
(a1) (21) 418950 08/2018
(a1) (21) 425129 21/2019
(a1) (21) 425355 26/2019

(a1) (21) 426197 02/2020
(a1) (21) 426452 03/2020
(a1) (21) 426798 06/2020
(a1) (21) 427580 10/2020

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo nu-
mer 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) 230224 8/2019 2020 02 06 
Zmieniono decyzję o udzieleniu patentu w zakresie zmiany nazwy 
uprawnionego z: ,,InsTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh”, na: ,,sIeĆ 
BaDaWCZa łUKasIeWICZ - InsTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh”

(B1) (11) 230225 8/2019 2020 02 06 
Zmieniono decyzję o udzieleniu patentu w zakresie zmiany nazwy 
uprawnionego z: ,,InsTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh”, na: ,,sIeĆ 
BaDaWCZa łUKasIeWICZ - InsTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh”

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 dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 214580 a� Wykreślono: ICOPal sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska  730020836 
Wpisano: BMI ICOPal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836  

(11) 217798 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 219255 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 220561 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 221105 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 222531 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 223203 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 223518 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 224139 D� „W dniu 19 maja 2017 r� na podstawie posta-
nowienia sądu Rejonowego lublin-Wschód w lublinie z siedzi-
bą w Świdniku Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn� akt lU�VII�ns-Rej�Za 1819/17/831) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2532072 zastaw rejestrowy na patencie 
o numerze Pat�224139 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce BanK OChROny ŚRODOWIsKa sPÓłKa 
aKCyJna z siedzibą Warszawie wobec spółki eKOBenZ sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ z siedzibą w lublinie”�

(11) 224641 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 225369 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 226024 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 226610 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 226873 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 227186 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635
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(11) 227390 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 227562 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 228555 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 229185 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 229777 a� Wykreślono: PZl WaRsZaWa-OKĘCIe sPÓł-
Ka aKCyJna, Warszawa, Polska  010843400 Wpisano: aIRBUs 
POlanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 010843400

(11) 229778 a� Wykreślono: PZl WaRsZaWa-OKĘCIe sPÓł-
Ka aKCyJna, Warszawa, Polska  010843400 Wpisano: aIRBUs 
POlanD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 010843400

(11) 229904 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 230115 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 230205 a� Wykreślono: ZaChODnIOPOMORsKI 
UnIWeRsyTeT TeChnOlOgICZny W sZCZeCInIe, szczecin, 
Polska  320588161 Wpisano: neW eRa MaTeRIals sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Modlniczka, Pol-
ska 321307000

(11) 230849 a� Wykreślono: InTMaT sTRUCTURes sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice, Pol-
ska  365313437 Wpisano: eTIsOFT sMaRT sOlUTIOns sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gliwice, 
Polska 243221543

(11) 231550 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 232165 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 232192 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 232214 a� Wykreślono: PORT POlsKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOlOgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-

DZIalnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: sIeĆ Ba-
DaWCZa łUKasIeWICZ – PORT POlsKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOlOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 232274 a� Wykreślono: POlKaR WaRMIa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Młynary, Pol-
ska  170390644 Wpisano: laseRTeC sPÓłKa aKCyJna, Tychy, 
Polska 276072416

(11) 232874 a� Wykreślono: UnIWeRsyTeT IM� aDaMa MIC-
KIeWICZa W POZnanIU, Poznań, Polska 000001293; UnIWeRsy-
TeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice, Polska 000001347; InsTy-
TUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, Polska 000027542 Wpisano: 
UnIWeRsyTeT IM� aDaMa MICKIeWICZa W POZnanIU, Poznań, 
Polska  000001293; sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ - InsTyTUT 
MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, Polska 000027542; UnIWeRsy-
TeT ŚlĄsKI W KaTOWICaCh, Katowice, Polska 000001347

(11) 233497 a� Wykreślono: PĄCZeK-PĄCZyŃsKI TaDeUsZ 
eleKTROMeTal, Bielsko-Biała, Polska  271448756 Wpisano: 
eleKTROMeTal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnO-
ŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Jasienica, Polska 366014990

(11) 233524 a� Wykreślono: KOnOWROCKI ROBeRT, 
Otwock, Polska; PIsaRsKI DOMInIK, Warszawa, Polska; sZMIDT 
TOMasZ, Warszawa, Polska Wpisano: InsTyTUT PODsTaWO-
WyCh PROBleMÓW TeChnIKI POlsKIeJ aKaDeMII naUK, War-
szawa, Polska 000326026

(11) 233749 a� Wykreślono: gĄsIOR JaCeK P�P�h�U� Pegas 
sPÓłKa CyWIlna, Dąbrowa górnicza, Polska 270576498; PaU-
lUKIeWICZ JanUsZ P�P�h�U� Pegas sPÓłKa CyWIlna, Dąbrowa 
górnicza, Polska 270576498; PaUlUKIeWICZ PaWeł P�P�h�U� Pe-
gas sPÓłKa CyWIlna, Dąbrowa górnicza, Polska 270576498; 
PaUlUKIeWICZ PIOTR P�P�h�U� Pegas sPÓłKa CyWIlna, Dąbro-
wa górnicza, Polska 270576498 Wpisano: Pegas engIneeRIng 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Dąbrowa 
górnicza, Polska 270576498

(11) 233897 a� Wykreślono: UnIWeRsyTeT PRZyROD-
nICZy W POZnanIU, Poznań, Polska  000001844; InsTyTUT 
WłÓKIen naTURalnyCh I ROŚlIn ZIelaRsKICh, Poznań, Pol-
ska  301027411 Wpisano: sanPROBI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, szczecin, 
Polska 320568827

(11) 233899 a� Wykreślono: UnIWeRsyTeT PRZyROD-
nICZy W POZnanIU, Poznań, Polska  000001844; InsTyTUT 
WłÓKIen naTURalnyCh I ROŚlIn ZIelaRsKICh, Poznań, Pol-
ska  301027411 Wpisano: sanPROBI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, szczecin, 
Polska 320568827

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 Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego .
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(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 eP 3401003 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 eP 3401440 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3401595 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3402349 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3402351 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3402785 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3405051 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3405069 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3405400 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3405507 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 eP 3405609 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3405610 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3405949 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3406672 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3408043 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3408181 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3408337 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 eP 3410905 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 eP 3411432 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 eP 3412687 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3413127 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3413475 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 eP 3413617 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 eP 3416228 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 eP 3417080 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3417204 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3418470 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 eP 3418664 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3419703 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3420166 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3420268 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 eP 3421274 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3421749 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3421793 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3422678 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3423018 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3423169 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3424180 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3425274 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3426071 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 eP 3426502 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3429430 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 eP 3429840 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3430319 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3431661 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3433181 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 eP 3433396 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3436208 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3436367 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3438514 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3439494 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3439733 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 eP 3439788 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3439843 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3440181 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3440353 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3440379 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3440649 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3440735 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 eP 3441607 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3441706 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3442972 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3443164 B1

(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3444549 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 eP 3444921 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3446314 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3446596 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3447050 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3448902 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3450665 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3453463 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3455558 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3457012 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3457887 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 eP 3458145 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 eP 3458376 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3459275 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3459898 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 eP 3461130 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3461798 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3462638 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 eP 3462839 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 eP 3463025 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3463769 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3464138 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 3467236 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 eP 3470585 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3472085 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 eP 3474553 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 eP 3474703 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3475458 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 eP 3479806 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3482808 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 eP 3484731 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3489246 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3491770 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 eP 3496354 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 eP 3500076 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3500792 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3502082 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3502215 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 eP 3503599 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3503734 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 eP 3504432 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 eP 3507541 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 eP 3512079 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3512671 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3513604 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3513684 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 eP 3514172 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3518526 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3518576 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 eP 3518578 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3521152 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 3521210 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 eP 3534075 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 eP 3537109 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 eP 3557735 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 eP 3588897 B1

wygaśniĘcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu 
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia .

(T3) (11) 1537786 2017 12 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1563970 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1569297 2019 02 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1582272 2019 02 17 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 1588759 2019 02 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1698220 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1702550 2019 02 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1711133 2019 02 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1713604 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1713726 2019 02 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1713743 2019 02 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1713830 2019 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1713896 2019 02 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1716051 2019 02 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1716235 2019 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1716414 2019 02 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1717229 2019 02 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1717301 2019 02 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1718347 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1718472 2019 02 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1718802 2019 02 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1722907 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1722935 2019 02 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1723272 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1725201 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1725604 2019 02 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1726861 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1781657 2019 02 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1816242 2019 02 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1816704 2019 02 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1816899 2019 02 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1816901 2019 02 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1818291 2019 02 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1820735 2019 02 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1825733 2019 02 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1826359 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1829626 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1832535 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1833219 2018 03 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1834805 2019 02 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1844377 2019 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1844912 2019 02 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1844918 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1846394 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1846430 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1846643 2019 02 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1846831 2019 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1847518 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1848700 2019 02 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1848859 2019 02 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1850993 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1851058 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1851085 2019 02 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1851250 2019 02 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1851406 2019 02 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1853769 2019 02 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1854297 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1859381 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1868456 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1871576 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1909598 2018 05 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1927482 2018 11 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1930090 2019 02 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1952748 2019 02 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1956291 2019 02 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1959058 2019 02 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1961855 2019 02 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1967795 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1968627 2018 11 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1973216 2019 02 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1979407 2020 01 19 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 1981053 2019 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1982799 2019 02 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1983964 2019 02 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1984466 2019 02 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1984622 2019 02 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1986661 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1989385 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1989387 2019 02 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1989497 2019 02 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1992448 2019 02 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1993585 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1993698 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1996439 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1998675 2019 02 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035799 2019 02 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2085132 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2087909 2019 02 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2090835 2019 02 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2090881 2019 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2093054 2019 02 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2093299 2019 02 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2093360 2019 02 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2093644 2019 02 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2093726 2017 10 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2096167 2018 11 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2096255 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2096256 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2098580 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2103422 2019 02 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2103481 2019 02 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2113227 2019 02 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2116133 2019 01 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2117372 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2117747 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2117785 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118098 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118113 2019 02 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118355 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118436 2019 02 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118503 2019 02 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2119778 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2120586 2019 02 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121454 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121674 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121689 2019 02 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121691 2019 02 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2122123 2019 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2122928 2019 02 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125150 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125566 2019 02 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2126259 2019 02 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2129544 2019 02 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2129612 2019 02 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2129823 2019 02 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2131829 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2132058 2019 02 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2139716 2019 02 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140021 2019 02 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142404 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2153160 2019 02 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2166461 2019 02 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2169293 2019 02 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2214504 2017 11 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2216202 2019 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2219115 2019 02 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2222133 2019 02 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2229480 2017 11 04 Patent wygasł w całości
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wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskie-
go, 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 dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1639805 a� Wykreślono: Thomson licensing, Boulo-
gne-Billancourt, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, 
Paryż, Francja

(11) 1952588 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 1972092 a� Wykreślono: Thomson licensing, Boulo-
gne-Billancourt, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, 
Paryż, Francja

(11) 2044043 a� Wykreślono: h� lundbeck a/s, Copenha-
gen, Dania Wpisano: h� lUnDBeCK a/s, Valby, Dania

(11) 2054668 a� Wykreślono: aBB Research ltd, Zürich, 
szwajcaria Wpisano: aBB schweiz ag, Baden, szwajcaria

(11) 2057222 a� Wykreślono: addivant switzerland gmbh, 
Reinach, szwajcaria Wpisano: sI group switzerland (Chaa) gmbh, 
Pratteln, szwajcaria

(11) 2103136 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital VC holdings, Inc�, Wil-
mington, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2159224 a� Wykreślono: Ruyuan Wei Xiang Technology 
Co�, ltd�, shaoguan, Chiny Wpisano: Ruyuan Wei an Pharm Co�, ltd�,  
shaoguan, Chiny

(11) 2164703 a� Wykreślono: emot Co�, ltd, ansan, Korea Po-
łudniowa Wpisano: samwon act Co�, ltd, Pusan, Korea Południowa

(11) 2167204 a� Wykreślono: Ferfil Multifils sa, emmenbrüc-
ke, szwajcaria Wpisano: colltex ag, glarus, szwajcaria

(11) 2192740 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2203781 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2206605 a� Wykreślono: hülsta-werke hüls gmbh & Co� Kg,  
stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 
luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; Flooring 
Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2206605 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2208408 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, Pa-
ryż, Francja

(11) 2233286 a� Wykreślono: hülsta-Werke hüls gmbh & CO� Kg,  
stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 
luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; Flooring 
Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2233286 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2233287 a� Wykreślono: hülsta-Werke hüls gmbh & CO� Kg,  
stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 
luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; Flooring 
Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2233287 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2245458 a� Wykreślono: exosomics siena s�p�a�, siena, 
Włochy Wpisano: eXOsOMICs s�P�a�, siena, Włochy

(11) 2293946 a� Wykreślono: hülsta-Werke hüls gmbh & CO� Kg,  
stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 
luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; Flooring 
Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2293946 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2293947 a� Wykreślono: hülsta-Werke hüls gmbh & 
CO� Kg, stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Ber-
trange, luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; 
Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2293947 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2296325 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2296326  a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, Pa-
ryż, Francja

(11) 2296893 a� Wykreślono: hülsta-Werke hüls gmbh & CO� Kg,  
stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 
luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; Flooring 
Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2296893 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2299851 a� Wykreślono: nestec s�a�, Vevey, szwajcaria 
Wpisano: société des Produits nestlé s�a�, Vevey, szwajcaria

(11) 2330892 a� Wykreślono: horizon Therapeutics, llC, 
lake Forest, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Immedica Phar-
ma aB, sztokholm, szwecja

(11) 2354936 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2368402 a� Wykreślono: Thomson licensing, Boulo-
gne-Billancourt, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, 
Paryż, Francja

(11) 2373489 a� Wykreślono: hülsta-werke hüls gmbh & Co� Kg,  
stadtlohn, niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, 

(T3) (11) 2241564 2019 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2350862 2017 09 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2472048 2018 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2523581 2019 01 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2531642 2019 01 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2603422 2017 08 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2760867 2017 09 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2780270 2018 11 16 Patent wygasł w całości
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luksemburg Wpisano: Parador gmbh, Coesfeld, niemcy; Flooring 
Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2373489 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2386974 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, Pa-
ryż, Francja

(11) 2399368 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2411226 a� Wykreślono: Parador gmbh, Coesfeld, 
niemcy; Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries limited, saRl, Bertrange, luksemburg

(11) 2414302 a� Wykreślono: lafarge, Paris, Francja; Chryso, 
Issy-les-Moulineaux, Francja Wpisano: Chryso, Issy-les-Mouline-
aux, Francja

(11) 2418050 a� Wykreślono: geDORe automotive gmbh, 
Donaueschingen, niemcy Wpisano: geDORe holding gmbh, Rem-
scheid, niemcy

(11) 2440543 a� Wykreślono: Intermune, Inc�, Brisbane, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Intermune, Inc�, south san 
Francisco, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2449782 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital VC holdings, Inc�, Wil-
mington, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2459575 a� Wykreślono: addivant switzerland gmbh, 
Reinach, szwajcaria Wpisano: sI group switzerland (Chaa) gmbh, 
Pratteln, szwajcaria

(11) 2461705 a� Wykreślono: labomar s�r�l�, Istrana, Włochy 
Wpisano: labomar s�p�a�, Istrana, Włochy

(11) 2479930  a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2507020 a� Wykreślono: Kronoplus Technical ag, nie-
derteufen, szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies ag, niederteu-
fen, szwajcaria

(11) 2512648 a� Wykreślono: emultec s�r�l�, Istrana, Włochy 
Wpisano: labomar s�p�a�, Istrana, Włochy

(11) 2514750 a� Wykreślono: Ruyuan Wei Xiang Technology Co�,  
ltd�, shaoguan, Chiny Wpisano: Ruyuan Wei an Pharm Co�, ltd�, 
shaoguan, Chiny

(11) 2528402 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, Pa-
ryż, Francja

(11) 2553100 a� Wykreślono: ablexis, llC, Burlingame, sta-
ny Zjednoczone ameryki Wpisano: ablexis, llC, san Diego, stany 
Zjednoczone ameryki

(11) 2574455 a� Wykreślono: Kronoplus Technical ag, nie-
derteufen, szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies ag, niederteu-
fen, szwajcaria

(11) 2582359 a� Wykreślono: labomar s�r�l�, Istrana, Włochy 
Wpisano: labomar s�p�a�, Istrana, Włochy

(11) 2583523 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2650779 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings, Pa-
ryż, Francja

(11) 2657426 a� Wykreślono: Paroc Panel system Oy ab, Pa-
rainen, Finlandia Wpisano: Kingspan Oy, Kankaanpää, Finlandia

(11) 2664469 a� Wykreślono: BPW-hungária Kft�, szomba-
thely, Węgry Wpisano: VgB group Truck equipment gmbh, Kre-
feld, niemcy

(11) 2666604 a� Wykreślono: Kronoplus Technical ag, nie-
derteufen, szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies ag, niederteu-
fen, szwajcaria

(11) 2729232 a� Wykreślono: aker engineering & Technology 
as, lysaker, norwegia Wpisano: aker subsea as, lysaker, norwegia

(11) 2729232 a� Wykreślono: aker subsea as, lysaker, nor-
wegia Wpisano: aker solutions as, lysaker, norwegia

(11) 2729341 a� Wykreślono: siemens aktiengesellschaft, 
München, niemcy Wpisano: siemens Mobility gmbh, München, 
niemcy

(11) 2732207 a� Wykreślono: D�a� glass Doros Teodora spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, głogów Małopolski, Polska 
Wpisano: D�a�glass sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIal-
nOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759

(11) 2744946 a� Wykreślono: aBB Research ltd�, Zürich, 
szwajcaria Wpisano: aBB sChWeIZ ag, Baden, szwajcaria

(11) 2747098 a� Wykreślono: aBB Research ltd�, Zürich, 
szwajcaria Wpisano: aBB schweiz ag, Baden, szwajcaria

(11) 2760479 a� Wykreślono: horizon Therapeutics, llC, 
lake Forest, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Immedica Phar-
ma aB, sztokholm, szwecja

(11) 2806360 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2812208 a� Wykreślono: siemens aktiengesellschaft, Mün-
chen, niemcy Wpisano: siemens Mobility gmbh, München, niemcy

(11) 2821458 a� Wykreślono: yD ynvisible, s�a�, Cartaxo, Por-
tugalia Wpisano: yD ynvisible, s�a�, Charneca da Caparica, Portugalia

(11) 2821895 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 2846791 a� Wykreślono: horizon Therapeutics, llC, 
lake Forest, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Immedica Phar-
ma aB, sztokholm, szwecja

(11) 2853528 a� Wykreślono: société anonyme Monéga-
sque d’etudes Thérapeutiques Vétérinaires-somet, Monaco, Mo-
nako Wpisano: h4 Pharma, Bois D’arcy, Francja

(11) 2877383 a� Wykreślono: siemens aktiengesellschaft, Mün-
chen, niemcy Wpisano: siemens Mobility gmbh, München, niemcy

(11) 2877384 a� Wykreślono: siemens aktiengesellschaft, Mün-
chen, niemcy Wpisano: siemens Mobility gmbh, München, niemcy

(11) 2881518  a� Wykreślono: honkala, Tapani, Kokkola, Fin-
landia Wpisano: aalto haitek Oy, Toholampi, Finlandia

(11) 2981832 a� Wykreślono: siemens aktiengesellschaft, Mün-
chen, niemcy Wpisano: siemens Mobility gmbh, München, niemcy

(11) 3011318 a� Wykreślono: ellume Pty ltd�, Brisbane, au-
stralia Wpisano: ellume ltd, Brisbane, australia

(11) 3016520 a� Wykreślono: nestec s�a�, Vevey, szwajcaria 
Wpisano: société des Produits nestlé s�a�, Vevey, szwajcaria

(11) 3023164 a� Wykreślono: Warren environmental Inc�,  
Carver, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Warren environmen-
tal & Coatings, llC, Middleborough, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3046320 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 3054926 a� Wykreślono: Bristol-Myers squibb holdings 
Ireland, steinhausen, szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers squibb 
holdings Ireland Unlimited Company, steinhausen, szwajcaria
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(11) 3067407 a� Wykreślono: glock, gaston, Velden, austria 
Wpisano: glock Ökoenergie gmbh, griffen, austria

(11) 3073841 a� Wykreślono: nestec s�a�, Vevey, szwajcaria 
Wpisano: société des Produits nestlé s�a�, Vevey, szwajcaria

(11) 3075397 a� Wykreślono: enbio Technology spółka  
z o�o�, suchy Dwór, Polska Wpisano: enBIO TeChnOlOgy sPÓłKa  
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska 191317763

(11) 3080356 a� Wykreślono: siemens aktiengesellschaft, Mün-
chen, niemcy Wpisano: siemens Mobility gmbh, München, niemcy

(11) 3087730 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital VC holdings, Inc�, Wil-
mington, stany Zjednoczone ameryki

(11) 3100457 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 3104292 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 3133396 a� Wykreślono: horizon Therapeutics, llC, 
lake Forest, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Immedica Phar-
ma aB, sztokholm, szwecja

(11) 3152576 a� Wykreślono: exosomics siena s�p�a�, siena, 
Włochy Wpisano: eXOsOMICs s�P�a�, siena, Włochy

(11) 3160148 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 3178622 C� Wykreślono: KalWa nORBeRT, hor-Bad 
Meinberg, niemcy; sIeM Jens, Malchin, niemcy Wpisano: KalWa 
nORBeRT, hor-Bad Meinberg, niemcy

(11) 3190067 a� Wykreślono: nestec s�a�, Vevey, szwajcaria 
Wpisano: société des Produits nestlé s�a�, Vevey, szwajcaria

(11) 3247110 a� Wykreślono: Thomson licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital Ce Patent holdings,  
Paryż, Francja

(11) 3278381 a� Wykreślono: nordfels gmbh, Bad leonfel-
den, austria Wpisano: VOlTlaBOR gmbh, Bad leonfelden, austria
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 symbol nr prawa 
 MKP ochronn�

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn�

 1 2

b. wZory uŻytkowe

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST . 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11) – numer prawa ochronnego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wzoru użytkowego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – 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 71 467 do nr 71 471)

(y1) (11) 71471 (41) 2020 01 27 
(51) A01K 51/00 (2006�01) 
 A01K 59/02 (2006�01)
(21) 127485 (22) 2018 07 20
(72) laDRa PIOTR, Ożarów (Pl)
(73) laDRa PIOTR, Ożarów (Pl)
(54) Dłuto pasieczne

(y1) (11) 71470 (41) 2020 01 27 
(51) A01K 51/00 (2006�01) 
 A01K 59/02 (2006�01)
(21) 127486 (22) 2018 07 20
(72) laDRa PIOTR, Ożarów (Pl)
(73) laDRa PIOTR, Ożarów (Pl)
(54) nóż trutowy

(y1) (11) 71468 (41) 2018 07 30 
(51) B65D 1/22 (2006�01) 
 B29C 51/00 (2006�01) 
 B32B 1/00 (2006�01)
(21) 125956 (22) 2017 01 18
(72) WÓDKOWsKI anDRZeJ, łopuszno (Pl)
(73) ZeFIR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łopuszno (Pl)
(54) Pojemnik jednorazowy na owoce lub warzywa

InDeKs UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOlI MKP

A01F 29/10 (2006�01) 71469*
A01K 51/00 (2006�01) 71471

A01K 59/02 (2006�01) 71471*
A01K 51/00 (2006�01) 71470

(y1) (11) 71469 (41) 2017 10 09 
(51) B65G 21/06 (2006�01) 
 B30B 9/00 (2006�01) 
 A01F 29/10 (2006�01)
(21) 124998 (22) 2016 03 25
(72) ZaWaDa PIOTR, siniarzewo (Pl)
(73) ZaWaDa PIOTR, siniarzewo (Pl)
(54) Podajnik zagęszczający szczególnie biomasę

(y1) (11) 71467 (41) 2019 11 04 
(51) E06B 3/263 (2006�01) 
 E06B 3/22 (2006�01) 
 E06B 5/16 (2006�01)
(21) 127276 (22) 2018 04 24
(72) KUChaRsKI MaCIeJ, Chrzanów (Pl)
(73) ROyal TeaM PlUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chrzanów (Pl)
(54) Komora przeciwogniowa profilu aluminiowego

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym� 
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki�
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 nr prawa symbol 
 ochronn� MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn� MKP

 1 2

 1 2  1 2
A01K 59/02 (2006�01) 71470*
B29C 51/00 (2006�01) 71468*

B30B 9/00 (2006�01) 71469*
B32B 1/00 (2006�01) 71468*
B65D 1/22 (2006�01) 71468

B65G 21/06 (2006�01) 71469
E06B 3/263 (2006�01) 71467
E06B 3/22 (2006�01) 71467*
E06B 5/16 (2006�01) 71467*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

71467 E06B 3/263 (2006�01)
71468 B65D 1/22 (2006�01)
71469 B65G 21/06 (2006�01)

71470 A01K 51/00 (2006�01)
71471 A01K 51/00 (2006�01)

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer 
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone .

(U1) (21) 126964 16/2018

decyZJe stwierdZaJące  
wygaśniĘcie decyZJi o udZieleniu prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer 
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone .

(U1) (21) 122773 17/2015
(U1) (21) 123757 16/2016
(U1) (21) 124474 09/2017
(U1) (21) 124569 07/2017
(U1) (21) 125211 26/2017
(U1) (21) 125257 01/2018
(U1) (21) 125258 01/2018
(U1) (21) 125427 04/2018
(U1) (21) 125600 07/2018
(U1) (21) 125610 07/2018
(U1) (21) 125876 14/2018
(U1) (21) 125889 14/2018
(U1) (21) 126044 18/2018
(U1) (21) 126069 18/2018
(U1) (21) 126122 20/2018
(U1) (21) 126156 20/2018
(U1) (21) 126254 22/2018
(U1) (21) 126287 22/2018
(U1) (21) 126330 23/2018
(U1) (21) 126359 25/2018
(U1) (21) 126367 25/2018
(U1) (21) 126389 25/2018
(U1) (21) 126396 26/2018
(U1) (21) 126400 26/2018
(U1) (21) 126429 01/2019
(U1) (21) 126458 01/2019
(U1) (21) 126463 02/2019
(U1) (21) 126504 03/2019
(U1) (21) 126510 04/2019
(U1) (21) 126552 06/2019
(U1) (21) 126570 06/2019
(U1) (21) 126572 06/2019

(U1) (21) 126573 06/2019
(U1) (21) 126575 06/2019
(U1) (21) 126582 06/2019
(U1) (21) 126610 07/2019
(U1) (21) 126673 09/2019
(U1) (21) 126674 09/2019
(U1) (21) 126695 09/2019
(U1) (21) 126706 09/2019
(U1) (21) 126714 09/2019
(U1) (21) 126744 10/2019
(U1) (21) 126751 10/2019
(U1) (21) 126752 10/2019
(U1) (21) 126809 16/2018
(U1) (21) 126819 12/2019
(U1) (21) 126828 12/2019
(U1) (21) 126831 12/2019
(U1) (21) 126953 15/2019
(U1) (21) 126981 17/2019
(U1) (21) 127027 09/2019
(U1) (21) 127074 19/2018
(U1) (21) 127126 23/2018
(U1) (21) 127325 06/2019
(U1) (21) 127380 25/2018
(U1) (21) 127434 03/2019
(U1) (21) 127500 25/2018
(U1) (21) 127576 25/2018
(U1) (21) 127650 14/2019
(U1) (21) 127662 09/2019
(U1) (21) 127854 08/2019
(U1) (21) 127998 16/2019
(U1) (21) 128137 16/2019
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c. wZory prZeMysłowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST . 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11) – numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
(15) – data prawa z rejestracji międzynarodowej
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(45) – data publikacji rejestracji międzynarodowej
(51) – symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) – określenie przedmiotu wzoru
(55) –  rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) – nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju) 
(73) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)

prawa Z reJestracJi  
wZorÓw prZeMysłowych

udZielone prawa 

(od nr 26 122 do nr 26 125)

(51) 27-01 (11) 26122 (22) 2020 05 12 (21) 28583
(73) lange OsKaR, Warszawa (Pl)
(72) lange OsKaR
(54) Ustnik z filtrem do wyrobów tytoniowych
(55) 

(51) 06-04, 06-05 (11) 26123 (22) 2019 06 21 (21) 27771
(73) URBanIaK ROBeRT, Zielątkowo (Pl)
(72) URBanIaK ROBeRT
(54) Moduł meblowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26124 (22) 2020 05 02 (21) 28559
(73) RODaK MaRIUsZ MagnUsCaRPa, Milanówek (Pl)
(72) PaseK-ZaWaDZKa lUCyna
(54) logo
(55) 

(51) 09-01 (11) 26125 (22) 2020 03 04 (21) 27969
(73) InDIgO naIls sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (Pl)
(72) Malaczyński Dariusz
(54) Butelka do kosmetyków
(55) 
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wygaśniĘcie prawa

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

(11) 14920 2019 06 09 Prawo wygasło w całości�
(11) 14961 2019 06 03 Prawo wygasło w całości�
(11) 14968 2019 06 17 Prawo wygasło w całości�
(11) 15063 2019 06 26 Prawo wygasło w całości�
(11) 15065 2019 06 24 Prawo wygasło w całości�
(11) 15086 2019 06 17 Prawo wygasło w całości�

(11) 15087 2019 06 17 Prawo wygasło w całości�
(11) 15263 2019 06 29 Prawo wygasło w całości�
(11) 21039 2019 06 05 Prawo wygasło w całości�
(11) 21046 2019 06 02 Prawo wygasło w całości�
(11) 21047 2019 06 02 Prawo wygasło w całości�
(11) 21091 2019 06 02 Prawo wygasło w całości�
(11) 21092 2019 06 02 Prawo wygasło w całości�
(11) 21093 2019 06 02 Prawo wygasło w całości�
(11) 21095 2019 06 05 Prawo wygasło w całości�
(11) 21100 2019 06 09 Prawo wygasło w całości�
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d. Znaki towarowe

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST . 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) – numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej 
(141) – data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem 
(151) – data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
(180) – oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego 
(210) – numer zgłoszenia
(220) – data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium 

Polski)
(441) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) – wykaz towarów
(511) – klasy towarowe
(531) –  symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) – określenie znaku towarowego
(591) – wskazanie kolorów 
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – znak inny
(571) – opis znaku
(551) – wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
  wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
(581) – data notyfikacji
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 329 101 do nr 329 400)

(111) 329101 (220) 2017 11 29 (210) 479558
(151) 2018 08 28 (441) 2018 04 30
(732) elanDa PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rozprza (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sOnOl
(510), (511) 5 produkty lecznicze OTC dostępne bez recepty lekar-
skiej, w tym płyny stosowane do leczenia chorób infekcyjnych skóry�

(111) 329102 (220) 2018 04 26 (210) 485399
(151) 2020 01 10 (441) 2018 07 02
(732) TlałKa gRZegORZ, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gT gTlUX Professional Cleaning
(540) 

(591) biały, zielony, szary
(531) 26�01�02, 26�11�01, 27�05�01, 29�01�13

(510), (511) 3 detergenty, inne niż do  użytku w  procesach produk-
cyjnych oraz inne niż do  celów medycznych, kremy do  polerowa-
nia, oleje czyszczące, papier do polerowania, płyny do czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, powietrze sprężone w  puszce 
do czyszczenia i odkurzania, preparaty do nadawania połysku, pre-
paraty do  odtłuszczania, inne niż do  użytku w  procesach produk-
cyjnych, preparaty do  prania, preparaty do  prania chemicznego, 
preparaty do  wywabiania plam, preparaty do  usuwania rdzy, róż 
polerski, środki ścierne i polerskie, 35 agencje reklamowe, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organiza-
cji działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o  działalności 
gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama, telemarketing, usługi doradcze w  zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, w szczególności usługi konsultingowe, w zakresie 
wdrażania systemów zarządzania jakością, usługi doradztwa w  za-
kresie działalności gospodarczej, w zakresie prowadzenia myjni sa-
mochodowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu 
następującymi towarami: elektryczne maszyny i urządzenia do po-
lerowania woskiem, kosmetyki samochodowe, maszyny, myjek i  in-
stalacji do mycia oraz ich części, preparatów i detergentów do mycia, 
konserwacji i pielęgnacji, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, 37 czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
konserwacja pojazdów, mycie, mycie pojazdów, polerowanie pojaz-
dów, pranie na sucho, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabez-
pieczanie przed korozją, 41 kształcenie praktyczne, pokazy praktycz-
ne, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń�

(111) 329103 (220) 2018 08 22 (210) 489636
(151) 2020 01 13 (441) 2019 02 11
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(732) Play 3 gns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOlO
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 02�01�01, 02�01�16, 26�01�01, 26�01�14, 26�04�10, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urzą-
dzenia do  nadawania, przekazywania i  odbioru w  systemie telefonii 
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i obrazów z wyłączeniem słuchawek, urządzenia do przetwarzania in-
formacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przeka-
zywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, czyste i zapisane 
magnetyczne nośniki danych, audio i  video, obudowy komórkowe, 
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kom-
paktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wi-
deo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 
reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również 
za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo 
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowa-
nia, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu 
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakie-
tów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do  indywidual-
nych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w  systemie on-line: pro-
wadzenie kupna i  sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i  promocyjnej oraz 
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj�: 
aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefo-
niczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania 
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, prze-
kazu i  odtwarzania dźwięków i  obrazów, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i za-
pisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórko-
we, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi-
zualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, 
audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy 
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w za-
pisie cyfrowym, w  formacie elektronicznym, w  wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra-
zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitar-
nego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące 
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału te-
lewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbu-
dowanym dekoderem sygnału, urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do  odbioru telewizji, zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry-
warkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwiękowych-reje-
stracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty 
rejestrator obrazu), anteny radiowe i  telewizyjne, telewizory, zestawy 
kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia 
do  nawigacji satelitarnej, urządzenia do  nawigacji satelitarnej dla po-
jazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu ko-
mórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmi-
sja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów 

cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia 
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, 
telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja 
naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: 
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z porta-
lami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, 
takie jak zapewnianie dostępu do  portali internetowych, usługi tele-
komunikacyjne świadczone za  pośrednictwem portali internetowych, 
usługi w  zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu 
do  Internetu, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powia-
damiania i  wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji gło-
sowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienio-
nych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic-
twem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywa-
nia poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 
i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komór-
kowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego�

(111) 329104 (220) 2018 11 07 (210) 492460
(151) 2019 07 05 (441) 2019 02 04
(732) UZnaŃsKa PaTRyCJa sIÓDMe POTy, Wolica (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) siódme Poty
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne] �

(111) 329105 (220) 2019 02 06 (210) 494979
(151) 2019 08 12 (441) 2019 04 01
(732) KOnDRaCKI JaCeK, Koźlice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) łzy sołtysa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe�

(111) 329106 (220) 2019 02 21 (210) 496239
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 13
(732) WaDeCKa DOROTa DelTa sPORT, sochaczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlaCK 1
(540) 

(531) 26�05�01, 27�05�01, 27�07�01
(510), (511) 12 opony rowerowe�

(111) 329107 (220) 2019 02 21 (210) 496241
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 13
(732) aKCes-MeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jasionka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lUnaR
(510), (511) 10 urządzenia do  ćwiczeń do  celów medyczno-rehabi-
litacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia 
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy terapeutycz-
ne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podpory ortope-
dyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymu-
lacji ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura 
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeu-
tyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku 
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo 
do  użytku terapeutycznego, maszyny do  ćwiczeń do  celów tera-
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peutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów 
ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne 
do  użytku medycznego, balkoniki i  chodziki dla osób niepełno-
sprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urządzenia or-
topedyczne, pojazdy kroczące�

(111) 329108 (220) 2019 02 21 (210) 496245
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 13
(732) aKCes-MeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jasionka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DInO
(510), (511) 10 urządzenia do  ćwiczeń do  celów medyczno-rehabi-
litacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia 
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy terapeutycz-
ne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podpory ortope-
dyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymu-
lacji ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, aparatura 
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeu-
tyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku 
terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo 
do  użytku terapeutycznego, maszyny do  ćwiczeń do  celów tera-
peutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów 
ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne, materace ortopedyczne 
do  użytku medycznego, balkoniki i  chodziki dla osób niepełno-
sprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urządzenia or-
topedyczne, pojazdy kroczące�

(111) 329109 (220) 2019 02 21 (210) 496247
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 13
(732) aKCes-MeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Jasionka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aURa
(510), (511) 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki dziecięce, 
składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyjne dla niepełnospraw-
nych, wózki dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób z upośle-
dzeniem ruchowym�

(111) 329110 (220) 2019 02 22 (210) 496315
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 13
(732) PaRUCh aMelIa, hucisko (Pl);
łUPIna MIChał, Zastawie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łupina
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 29 warzywa i  owoce przetworzone, marynowane, kon-
serwowane, kandyzowane, suszone, glazurowane, aromatyzowane, 
krojone, lukrowane,glazurowane, gotowane, mrożone, liofilizowane, 
przetwory owocowe i warzywne, powidła, konfitury, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i  warzywne, marmolady owocowe, 
chipsy owocowe i  warzywne,desery owocowe, sałatki owocowe 
i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, soki owocowe do go-
towania, koncentraty pomidorowe, koncentraty soków warzywnych 
do  konsumpcji, pektyna owocowa,kompozycje owoców przetwo-
rzonych, kompozycje warzyw przetworzonych, pulpy owocowe i wa-
rzywne, 32 soki owocowe, napoje owocowe, soki warzywne,skon-
centrowane, soki owocowe, syropy do napojów, koncentraty soków 
owocowych, nektary owocowe i owocowo-warzywne, koktajle owo-
cowe, 35 usługi prowadzenia sprzedaży w  hurtowniach, sklepach 
oraz za pośrednictwem strony internetowej owoców i warzyw oraz 
wyrobów z owoców i warzyw�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329111 (220) 2019 02 24 (210) 496341
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 13
(732) BRUK-BeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nieciecza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geORyT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26�01�01, 26�01�02, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne, kostki i ka-
mień łupany, kruszywa z  kamienia i  innych kopalin, piasek, kamień, 
żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement, wapno, drewno do  celów 
budowlanych, zaprawy murarskie, kostka brukowa, wyroby kamie-
niarskie surowe i obrabiane, oporniki i palisady kamienne, okładziny 
murów oporowych i  nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki 
i  kosze na  śmieci, posadzki, krawężniki, 36 agencje nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 
usługi budowlano-montażowe, remontowe, modernizacyjne i  re-
konstrukcyjne w  zakresie budownictwa ogólnego i  przemysłowego, 
instalacje i  naprawy, nadzór budowlany, brukowanie, układanie po-
sadzek kamiennych, kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, 
eksploatacja złóż kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, wydobycie 
kruszyw, wydobycie skał, 41 organizowanie i  obsługa konferencji, 
zjazdów, sympozjów, kongresów, konkursów, organizowanie przyjęć, 
organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, 
przedstawienia i teatry, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożycze-
nie sprzętu sportowego, usługi związane z organizacją wypoczynku, 
42 opracowywanie projektów technicznych oraz projektowanie bu-
dowlane z wyłączeniem projektowania hydraulicznych układów ste-
rujących, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budow-
nictwa ogólnego i przemysłowego, pomiary i ekspertyzy inżynieryjne 
i geologiczne w zakresie robót wydobywczych, badania i projektowa-
nie w  zakresie budownictwa ogólnego i  przemysłowego, inżynieria 
budowlana, badania i projektowanie obszarów zdegradowanych i ze-
zwałowanych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla 
zwierząt, prowadzenie stawów hodowlanych�

(111) 329112 (220) 2019 02 24 (210) 496348
(151) 2019 10 15 (441) 2019 06 10
(732) sIKORa RenaTa PPh MeBle nOVa, stogniewice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nova design
(540) 

(591) biały, czarny, szary, czerwony
(531) 26�11�08, 27�05�01, 29�01�14, 26�11�01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble hotelowe, zestawy meblo-
we, wyroby stolarstwa meblowego, drzwi meblowe, kartoteki, komody, 
kanapy, podnóżki, krzesła, fotele, fotele gabinetowe, łóżka, materace, sza-
fy, półki meblowe, gabloty meblowe, lustra pokojowe i biurowe, toaletki, 
wieszaki, pojemniki niemetalowe, biurka, stoły, stoły pod sprzęt RTV, stoły 
konferencyjne, blaty, ławy, siedzenia (meble), szezlongi, szuflady, 35 usługi 
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, 
usługi doradztwa w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli i przedmio-
tów wystroju wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 
Internetu mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, usługi informacji handlo-
wej dotyczącej mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, promocja sprzeda-
ży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów 
i wystaw celach handlowych i reklamowych, badania rynku, usługi w za-
kresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
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materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozy-
skiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, 
sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
powielanie dokumentów, audyt, pozyskiwania informacji o działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, 42 usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz, usługi w zakresie projektowa-
nia wzornictwa, w szczególności mebli i przedmiotów wystroju wnętrz�

(111) 329113 (220) 2019 03 01 (210) 496614
(151) 2019 10 21 (441) 2019 04 29
(732) TeRMeT sPÓłKa aKCyJna, Świebodzice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) termet
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnoczerwony
(531) 26�04�01, 26�04�18, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 9 regulatory elektroniczne, regulatory elektryczne, regula-
tory termiczne, regulatory temperatury, regulatory temperatury wody, 
regulatory ciepła, czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki elektryczne, 
czujniki temperatury, czujniki termistorowe, zdalne czujniki tempe-
ratury, urządzenia do  regulowania temperatury, termostaty, elektro-
niczne jednostki sterujące, elektryczne moduły sterująco-kontrolne, 
sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 
11 kotły, kotły grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły ga-
zowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, 
pompy ciepła, zasobniki ciepłej wody, podgrzewacze wody, elektrycz-
ne podgrzewacze wody, gazowe podgrzewacze wody, urządzenia 
do przepływowego podgrzewania wody, bojlery do instalacji dostar-
czających gorącą wodę, instalacje grzewcze o  obiegu zamkniętym, 
części i akcesoria do wymienionych towarów�

(111) 329114 (220) 2019 03 04 (210) 496693
(151) 2019 10 21 (441) 2019 05 20
(732) KUPIeC KRZysZTOF, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KK KUPIeC ManUFaKTURa lODÓW
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 30 kawa, kawa mrożona, napoje na bazie kawy, herbata, her-
bata mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, lody, 
lody spożywcze, jogurt mrożony [lody spożywcze], wyroby cukiernicze, 
wyroby piekarnicze, ciasta, słodycze, galaretki owocowe, sorbety [lody], 
35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych 
i  hurtowych kawy, kawy mrożonej, napojów na  bazie kawy, herbaty, 
herbaty mrożonej, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie czeko-
lady, lodów, lodów spożywczych, jogurtów mrożonych [lodów spożyw-
czych], wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, ciast, słodyczy, 
galaretek owocowych, sorbetów [lodów], reklamy radiowe i telewizyjne, 
reklamy za  pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Inter-
netu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), 43 catering, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, 
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, usługi ga-
stronomiczne, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafe-
terii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych oferujących przy-
gotowaną do konsumpcji żywność i napoje, dekorowanie ciast�

(111) 329115 (220) 2019 03 04 (210) 496694
(151) 2019 10 21 (441) 2019 05 20
(732) enDOTRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) endoTrade wszystko dla endoskopii
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 26�11�03, 26�11�13, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna sprzętu medycznego 
i  weterynaryjnego, 37 serwis i  konserwacja sprzętu medycznego 
i weterynaryjnego�

(111) 329116 (220) 2019 03 07 (210) 496833
(151) 2019 10 21 (441) 2019 05 20
(732) POlITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Floodlum
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26�01�01, 26�01�05, 26�01�16, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 9 aplikacja komputerowa do  projektowania iluminacji 
obiektów za pomocą multimedialnej projekcji rozkładów luminancji 
na rzeczywistym obiekcie oraz tworzenia fotorealistycznych wizuali-
zacji komputerowych oświetlenia�

(111) 329117 (220) 2019 03 08 (210) 496904
(151) 2019 10 23 (441) 2019 07 08
(732) FaBRyKa FUTBOlU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ I WsPÓlnICy sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) piątek
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda perfumowana, produkty 
i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny po goleniu, płyny do golenia, płyny 
kosmetyczne przed goleniem, 5 suplementy diety, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety 
dla sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzyma-
łość, białkowe suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane 
do  celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do  celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe, her-
baty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane w  lecznictwie, 
wody mineralne do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowa-
ne do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe 
i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do  aplikacji i  serwerów 
internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
nagrane media i  media do  pobrania, oprogramowanie komputerowe, 
czyste cyfrowe lub analogowe media do  nagrywania i  przechowywa-
nia danych, 16 papier i  karton, druki, fotografie, materiały piśmienne, 
materiały przeznaczone dla artystów, materiały drukowane, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, broszury, dru-
kowane materiały ilustracyjne, karty, katalogi, naklejki, 25 odzież, odzież 
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sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i  sportowe, sprzęt sportowy, piłki do  gier i  zabaw, układanki [puzzle], 
urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry planszowe, 29 batony 
organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orze-
chów, batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, batony 
owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszonych owoców, 
jogurty, kompozycje owoców przetworzonych, 30 batony zbożowe, 
przekąski na  bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], 
batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony na bazie 
granoli, herbata, napoje na  bazie herbaty, herbata mrożona, karmelki 
[cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, na-
poje na bazie kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby 
cukiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony, aromaty do napojów inne 
niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty owocowe, 
32 woda, woda mineralna, woda gazowana, woda stołowa, napoje izo-
toniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje 
energetyzujące, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, esen-
cje do  produkcji napojów, napoje owocowe i  soki owocowe, soki wa-
rzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje 
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity�

(111) 329118 (220) 2019 03 22 (210) 497588
(151) 2019 11 13 (441) 2019 04 29
(732) sZMyTKOWsKI KOnRaD P�P�h�U alPIgO, sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) alPIgO
(510), (511) 37 usługi kamieniarskie, usługi w  zakresie wykonywania 
grobów i  grobowców, usługi konserwacji, renowacji i  czyszczenia na-
grobków i grobowców, liternictwo nagrobkowe, 45 usługi pogrzebowe�

(111) 329119 (220) 2019 03 22 (210) 497606
(151) 2019 11 13 (441) 2019 04 29
(732) WÓJCIK JUsTyna BIBelOCIK, Chrzanów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gymChill
(540) 

(591) czarny, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 21�03�13, 26�11�01, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 25 spodnie, spodenki, legginsy, koszulki, bluzy, skarpetki, 
bielizna, sukienki, spódniczki, biustonosze, stroje kąpielowe, ręka-
wiczki, czapki, swetry, kurtki�

(111) 329120 (220) 2019 03 22 (210) 497611
(151) 2019 11 13 (441) 2019 04 29
(732) KaMIŃsKa KaMIla, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s sOlIDUs Partners
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24�03�01, 26�13�25, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 45 doradztwo prawne, ochrona praw autorskich, licencjono-
wanie praw własności przemysłowej i  praw autorskich [usługi prawne], 
usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi rejestra-
cyjne (prawne), prawne administrowanie licencjami, mediacja [usługi 
prawne], zarządzanie prawami autorskimi, usługi informacji prawnej, 
sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi monitorowania prawnego, 
uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi radców prawnych, usłu-
gi asystentów prawnych, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie 
informacji prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne zwią-

zane z  zarządzaniem prawami autorskimi i  prawami pokrewnymi oraz 
wykorzystywaniem tych praw, doradztwo prawne związane z prawami 
własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności przemysłowej 
i prawami autorskimi, usługi prawne związane z eksploatacją praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich, licencjonowanie praw związanych 
z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw zwią-
zanych z  produkcjami audio [usługi prawne], usługi prawne związane 
z wykorzystywaniem praw do transmisji, licencjonowanie praw związa-
nych z  wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi prawne 
dotyczące testamentów, usługi komornicze (usługi prawne), usługi praw-
ne pro bono, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], zarządzanie prawami autorskimi twórców, usługi prawnicze 
związane z prawami do własności wakacyjnej, pośrednictwo w procedu-
rach prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, egzekwowa-
nie praw do znaków towarowych, egzekwowanie praw do własności in-
telektualnej, licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie 
znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw do filmów, 
produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], usługi doradcze w za-
kresie prawa, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, 
usługi prawne w zakresie testamentów, rejestrowanie nazw domen [usłu-
gi prawne], porady prawne i zastępstwo procesowe, licencjonowanie ma-
teriałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych 
[usługi prawne], monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], 
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchi-
singu, licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licen-
cjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne], doradztwo prawne w dziedzinie opodatko-
wania, programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], usługi 
prawne w zakresie mediacji, licencjonowanie znaków towarowych [usługi 
prawne], usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami wła-
sności przemysłowej, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie opi-
nii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, udzielanie informacji dotyczących usług 
prawnych, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami au-
torskimi na rzecz osób trzecich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące 
praw autorskich, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi 
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, doradztwo w  kwe-
stiach praw własności przemysłowej, doradztwo związane z ochroną praw 
autorskich, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, 
licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, usługi praw-
ne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi doradcze związane 
z prawami autorskimi, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autor-
skimi, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych, świadczenie usług w zakresie badań 
prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, udzielanie licencji 
osobom trzecim na  korzystanie z  praw własności przemysłowej i  praw 
autorskich, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów 
związanych z prawami własności intelektualnej, fachowe usługi doradcze 
dotyczące praw własności intelektualnej, udzielanie informacji na temat 
praw własności przemysłowej, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w  odniesieniu do  kwe-
stii prawnych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi 
prawne związane z  wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych 
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, profesjo-
nalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profe-
sjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, 
usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usłu-
gi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne 
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi licencjonowania związa-
ne z produkcją towarów [usługi prawne], doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, usługi monitorowania znaków 
towarowych do  celów doradztwa prawnego, usługi informacyjne, do-
radcze i  konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udzielanie informacji 
w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, doradztwo związane 
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, usługi ba-
dań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, udostęp-
nianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony 
internetowej, sprawdzanie standardów i  praktyk w  celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, rejestracja nazw domen w celu iden-
tyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne]�
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(111) 329121 (220) 2019 03 23 (210) 497617
(151) 2019 11 13 (441) 2019 04 29
(732) KUDela WOJCIeCh KRZysZTOF, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) FUneR
(510), (511) 20 trumny i urny pogrzebowe, urny pogrzebowe, trumny, 
42 projektowanie, tworzenie i  programowanie stron internetowych, 
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo 
w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, planowanie, projekto-
wanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, two-
rzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, 45 
usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji�

(111) 329122 (220) 2019 03 25 (210) 497630
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) Bell POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niepołomice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) salami Bumerang standard
(510), (511) 29 mięso i wędliny�

(111) 329123 (220) 2019 03 25 (210) 497631
(151) 2019 11 13 (441) 2019 04 29
(732) CJ Corporation, seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CJ
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 26�13�25, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 30 spożywcze wzmacniacze smaku i aromatu, przyprawy, 
kompozycje przypraw, przyprawy w  formie sosów, przyprawy w  for-
mie kwasów nukleinowych, przyprawy chemiczne, glutaminian sodu, 
cukier, aromaty do żywności inne niż oleje esencyjne, przyprawy won-
ne, słodziki naturalne, sól kuchenna, ryż, mąka pszenna, mieszanki 
do  wyrobów piekarniczych, suszony ryż gotowany, pierogi, pierożki 
typu koreańskiego (Mandu), przekąski zna bazie ziaren zbóż, produkt 
spożywcze w  postaci przetworzonych zbóż, kluski, potrawy ryżowe 
z  polewami, kanapki, makarony, chleb, krakersy, złoty syrop, ciastka 
ryżowe, przyprawiona pasta fasolowa, sos sojowy, pasta ze sfermento-
wanej ostrej papryki, ocet winny, herbata, herbata z żeńszenia, dania 
gotowe na  bazie ryżu oraz dania gotowe na  bazie makaronu, kakao, 
kawa, wyroby cukiernicze i słodycze, puddingi, dresingi do sałat, prepa-
raty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego�

(111) 329124 (220) 2019 03 25 (210) 497634
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 13
(732) May MaRCelIna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yesFORMOVe
(540) 

(531) 26�01�01, 26�11�02, 27�05�01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby 
choinkowe, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administro-
wanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 41 nauczanie, organi-
zacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna�

(111) 329125 (220) 2019 03 25 (210) 497635
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) Bell POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niepołomice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) salami Bumerang Premium
(510), (511) 29 mięso i wędliny�

(111) 329126 (220) 2019 03 25 (210) 497642
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 13
(732) OWlIe sPÓłKa aKCyJna, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aCTIVeBIOM
(510), (511) 5 priobiotyki�

(111) 329127 (220) 2019 03 25 (210) 497644
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) Bell POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niepołomice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) salami Boomerang Premium
(510), (511) 29 mięso i wędliny�

(111) 329128 (220) 2019 03 25 (210) 497646
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) Bell POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, niepołomice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) salami Boomerang standard
(510), (511) 29 mięso i wędliny�

(111) 329129 (220) 2019 03 25 (210) 497647
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 13
(732) DOVI DTT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sIlVeR DRagOn
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 16 opakowania na  żywność, materiały do  opakowy-
wania, 43 restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania 
na wynos, przygotowywanie posiłków i napojów, bary, usługi barów 
i restauracji, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach�

(111) 329130 (220) 2019 03 25 (210) 497655
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) TWaRDe PIeRnIKI sPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JO!
(540) 

(591) czerwony
(531) 24�17�04, 27�05�01, 29�01�01
(510), (511) 25 odzież�

(111) 329131 (220) 2019 03 25 (210) 497662
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
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(732) OPTyKOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OsC TOsCanTI eyewear
(540) 

(531) 26�11�02, 27�05�01
(510), (511) 9 oprawki do  okularów i  okularów przeciwsłonecznych, 
okulary, części do okularów, etui na okulary�

(111) 329132 (220) 2019 03 25 (210) 497666
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) sZMaleC JaCeK gaBIneT TeRaPeUTyCZny InTegRaCJa 
sensORyCZna, Ostróda (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shantala special Care
(540) 

(591) żółty, biały, czerwony, fioletowy, czarny
(531) 02�05�23, 02�09�14, 26�01�02, 29�01�15, 27�05�01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publi-
kacje edukacyjne, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie 
i szkolenie, usługi szkolenia zawodowego, 44 masaże�

(111) 329133 (220) 2019 03 26 (210) 497719
(151) 2019 11 05 (441) 2019 07 08
(732) gRUPa aWW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, niedźwiady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRaDyCJa I JaKOŚĆ ŻOłĄDKÓWKa KlasyCZna Dobry smak 
WyPRODUKOWanO Ze sPIRyTUsU lUKsUsOWegO PRODUCT OF 
POlanD
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, pomarańczowy, szary
(531) 29�01�15, 27�05�01, 25�01�13, 25�01�15, 25�01�18, 25�01�25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka�

(111) 329134 (220) 2019 03 26 (210) 497720
(151) 2019 11 05 (441) 2019 07 08
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abc ZDROWIa poradnik medyczny

(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, pomarańczowy, beżowy, 
ciemnoczerwony, jasnoszary, szary, ciemnoszary, jasnozielony
(531) 16�03�15, 29�01�15, 27�05�01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i  reportaże utrwalone w  formie multi-
medialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzylep-
ne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, usługi marketingu i  public relations, 
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, 
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usłu-
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i  audioteksto-
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
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kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i  imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i  stu-
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi 
w  zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w  zakresie projekto-
wania i  tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne�

(111) 329135 (220) 2019 03 26 (210) 497721
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIsJa: PaCJenT
(540) 

(591) żółty, czarny, niebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony, biały, 
jasnoniebieski, ciemnobrązowy
(531) 26�11�09, 26�11�13, 27�05�01, 27�07�01, 29�01�15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multime-
dialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  oprawiania 
fotografii, urządzenia do  oprawiania fotografii, fotografie oprawio-
ne i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  cele reklamowe w  środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, mer-
chandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich towarów w  rodzaju sprzętu, artykułów i  programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, gier, zaba-
wek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  artyku-
łów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielo-

branżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cy-
frowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i  Internet, organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i  transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i  przeka-
zywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie in-
formacji on-line z  komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w  tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do tre-
ści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publi-
kacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i  periodyków, produkcja programów radiowych i  telewizyj-
nych, organizowanie, montaż i produkcja programów i  imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organi-
zowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie 
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kul-
turalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwa-
rzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i  studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, 
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne�

(111) 329136 (220) 2019 03 26 (210) 497724
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) leśny kalejdoskop
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  formacie MP3, w  wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, 
urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audy-
cje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej 
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa 
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i  inne 
publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, 
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do  oprawiania fotografii, urządzenia do  oprawiania foto-
grafii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania 
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie ko-
lekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, 
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fo-
tografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i  czasu na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i  wystaw w  celach handlowych i  reklamowych, 
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju 
sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier telewizyjnych 
i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunko-
wych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w skle-
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pie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, 
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych wa-
runkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i spor-
towych oraz audycji z  interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i  audiotekstowe, organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w  tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do tre-
ści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publi-
kacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, or-
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli�

(111) 329137 (220) 2019 03 26 (210) 497725
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) gRUPa aWW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, niedźwiady (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRaDyCJa I  JaKOŚĆ ŻOłĄDKÓWKa KlasyCZna Z  MIĘTĄ 
Dobry smak WyPRODUKOWanO Ze sPIRyTUsU lUKsUsOWegO 
PRODUCT OF POlanD
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, zielony, szary
(531) 25�01�13, 25�01�15, 25�01�18, 25�01�25, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, wódka smakowa�

(111) 329138 (220) 2019 03 26 (210) 497735
(151) 2019 11 05 (441) 2019 07 08
(732) VMg sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZeRO VR
(540) 

(591) błękitny, granatowy
(531) 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 41 montaż filmów, dystrybucja filmów, produkcja filmów, 
studia filmowe, produkcja filmów szkoleniowych, usługi produkcji 
filmów, wynajem kamer filmowych, usługi studiów filmowych, re-
żyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, produkcja 
graficznych fragmentów filmowych, produkcja efektów specjalnych 

do filmów, udostępnianie filmów online nie do pobrania, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, 45 licencjonowanie praw zwią-
zanych z filmami [usługi prawne]�

(111) 329139 (220) 2019 03 26 (210) 497740
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) DaTa MaRCIn FIRMa UsłUgOWO-hanDlOWa 
hOMeCOMFORT, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ciocia Renia
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dys-
trybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, 
broszur], handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], informacja o działalności gospo-
darczej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
outsourcing [doradztwo handlowe], pokazy towarów, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, poszukiwania w  zakresie pa-
tronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama 
billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rekru-
tacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [pró-
bek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, telemarketing, usługi sekretarskie, usługi zaopatrzenia 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
37 czyszczenie odzieży, konserwacja, czyszczenie i  naprawy futer, 
konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, naprawa odzieży, czyszcze-
nie bielizny, odzieży, odzieży sportowej oraz roboczej, naprawy ta-
picerskie, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie 
na sucho, pranie tkanin w tym narzut, dywanów, dywaników, kotar, 
zasłon i  temu podobnych, pranie nakryć głowy, krawatów, pranie 
odzieży, prasowanie odzieży, prasowanie bielizny, prasowanie paro-
we odzieży, prasowanie i konserwacja bielizny, odzieży, skór i futer, 
renowacja odzieży, renowacja i  konserwacja odzieży, usługi pralni-
cze, usługi prania ubrań, bielizny, tkanin, dywanów, artykułów odzie-
żowych, pościeli, tekstyliów, usługi prania na  sucho, usługi prania 
chemicznego, czyszczenie skór, ubrań, dywanów, tekstyliów-tkanin 
użytkowych (narzuty, zasłony) i  odzieży, konserwacja, czyszczenie 
i  reperacja skór, futer, odzieży i wyrobów włókienniczych, suszenie 
odzieży, usługi prasowania i maglowania, dezynfekcja odzieży, sprzą-
tanie budynków, sprzątanie domów, sprzątanie mieszkań, sprzątanie 
pomieszczeń, czyszczenie budynków od  wewnątrz, czyszczenie 
budynków od  zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, 
usługi w  zakresie prania, czyszczenia, prasowania i  maglowania, 
usługi w  zakresie dezynfekcji odzieży oraz innych przedmiotów 
i powierzchni użytkowych, usługi deratyzacji, usługi pomocy domo-
wej, 39 usługi transportowe w zakresie odbioru i dowozu do klienta 
odzieży i innych przedmiotów powierzonych do prania lub czyszcze-
nia, dostarczanie, korespondencji, dostarczanie przesyłek, dostar-
czanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów, prze-
noszenie, przewóz bagaży, rozładunek, składowanie, składowanie 
towarów, transport mebli, transport przedmiotów wartościowych, 
usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi w przeprowadzkach, 
40 apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie 
tkanin, dekatyzowanie tkanin, modelowanie futer, nabłyszczanie fu-
ter, pielęgnacja futer, satynowanie futer, zabezpieczanie futer przed 
molami, odświeżanie futer, galwanizacja, impregnowanie ogniood-
porne odzieży, impregnowanie wodoodporne odzieży, impregno-
wanie wodoodporne tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie nie-
gniotliwości odzieży, pikowanie tkanin, zabezpieczanie tkanin przed 
molami, wybielanie tkanin, wybielanie odzieży, farbowanie odzieży, 
futer, tkanin, skór i  obuwia, impregnowanie tkanin, nabłyszczanie 
tkanin, usługi w zakresie przeróbki odzieży, usługi w zakresie prania 
i  dekatyzacji, barwienia, impregnowania, kalandrowania tkanin, 44 
opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, placówki 
opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, pomoc domo-
wa zdrowotna, pomoc domowa pielęgniarska�

(111) 329140 (220) 2019 03 26 (210) 497744
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 22
(732) allegRO�Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) allegRO ZaPłaĆ PÓŹnIeJ
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w  zakresie obsługiwania 
sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-
line, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji 
handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i  zakupu to-
warów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyj-
ne, usługi porównywania cen, pomoc w  prowadzeniu przedsiębiorstw 
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w świa-
towej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą ofero-
wać i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz 
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokony-
wać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicz-
nych oraz oceny online z tym związane, usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, 36 usługi finansowe, usługi kredytowe, usłu-
gi kredytów odnawialnych, usługi płatnicze polegające na udostępnianiu 
limitu środków z koniecznością ich zwrotu, pobieranie płatności za towa-
ry i  usługi, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie sprzedaży 
ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, finansowanie 
zakupów na  raty, usługi finansowe i  kredytowe w  zakresie odroczonej 
płatności za towary, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie 
wyszukiwarki produktów w  ramach serwisu internetowego, tworzenie 
i  utrzymywanie, w  imieniu osób trzecich, informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usłu-
ga (saas) w zakresie obsługiwania sklepów online�

(111) 329141 (220) 2019 03 22 (210) 497593
(151) 2019 10 30 (441) 2019 04 29
(732) JK TRaDe&Deal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) al BaDIa
(510), (511) 29 filety rybne, potrawy rybne, ryby, żywność przygotowy-
wana z ryb, krojone warzywa, przystawki na bazie warzyw, sałatki wa-
rzywne, cielęcina, drób, drób gotowany, mięso i wędliny, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, indyk, kurczak, 
wołowina, frytki, warzywa grillowane, cielęcina, filety z piersi kurczaka, 
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki gotowa-
ne składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, 
kiełbasy, mięso mielone [mięso siekane], produkty z jagnięciny, przekąski 
na bazie mięsa, pieczony kurczak, szaszłyki, szarpany kurczak, szarpana 
wołowina, smażone mięso, wątroba, szaszłyki jagnięce, krojone owoce, 
owoce morza [nieżywe], ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 30 sosy, 
gotowe sosy, sosy do  gotowania, sosy do  ryżu, sosy w  proszku, pasty 
warzywne [sosy], sosy zawierające orzechy, przeciery warzywne [sosy], 
sosy do  sałatek, sosy sałatkowe, sosy ziołowe, słone sosy, sosy pikant-
ne, sosy rybne, sosy pomidorowe, mięsne sosy, sosy zagęszczone, sosy 
sałatkowe [dressingi], sosy do kurczaka, sosy w puszkach, sosy na bazie 
pomidorów, sosy o  smakach orzechowych, sosy na  bazie majonezu, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pikantne sosy, czatnej i  pasty, 
pikantne sosy używane jako przyprawy, przyprawy, przyprawy do żyw-
ności, dodatki smakowe i przyprawy, mieszanki przypraw, sosy do mięsa 
z grilla, makarony, ryż, gotowe dania z ryżu, przekąski wykonane z ryżu, 
potrawy składające się głównie z ryżu, chleb, chleb chrupki, chleb pitta, 
chleb pita, chleb w kształcie placków, chleb i bułki, przekąski składające 
się głównie z chleba, sos do kebabów, tortille, przekąski na bazie tortilli, 
dodatki smakowe i przyprawy, papryka [przyprawy], pieprz, przyprawy 
do pieczenia, sól, zioła do celów spożywczych, herbata, kawa, 43 usługi 
restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi ba-
rów i  restauracji, informacja o  usługach restauracyjnych, dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, bary, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, restauracje z  grillem, usługi cateringu zewnętrznego, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), usługi herbaciarni, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży po-
siłków na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów�

(111) 329142 (220) 2019 03 30 (210) 497954
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) KOPeR PIOTR DORaKO, legionowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORaKO
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 6 metalowe wkłady kominkowe, metalowy osprzęt do wkła-
dów kominkowych, metalowe barierki ochronne, ekrany paleniskowe, 
metalowe trzony kominkowe, kraty ochronne piecowe, kształtki rurowe, 
metalowe przewody do  instalacji grzewczych, wentylacyjnych i  klima-
tyzacyjnych, wieszaki metalowe, 11 kominki domowe, wyposażenie 
do kominków, kraty kominkowe domowe, piece z gorącym powietrzem, 
wyposażenie do  pieców, dmuchawy klimatyzacyjne, kratki wentylacyj-
ne, ruszty i kratownice paleniskowe, paleniska, zasuwy kominowe, piece 
do saun, sauny, łaźnie, wanny, brodziki, kabiny natryskowe, drzwi do kabin 
natryskowych i łaźni parowych, panele natryskowe, baterie kranowe, 19 
niemetalowe konstrukcje kabin, boksów kąpielowych i basenów, kamien-
ne obudowy kominkowe, 37 instalowanie, naprawa i konserwacja urzą-
dzeń ogrzewania domowego takich jak wszelkiego typu kominki i piece 
oraz instalowanie, naprawa i  konserwacja saun, pieców do  saun, łaźni, 
wanien, wyposażenia i akcesoriów do saun i do łazienek�

(111) 329143 (220) 2019 03 26 (210) 497751
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Before&after by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do  pielęgnacji dłoni i  stóp, preparaty przeciwsłoneczne i  po  opalaniu, 
preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpie-
li, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do  pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych�

(111) 329144 (220) 2019 03 26 (210) 497753
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BeFORe/aFTeR by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i  kolońskie, dezodoranty i  antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pie-
lęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 pre-
paraty farmaceutyczne, produkty i  preparaty do  pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych�

(111) 329145 (220) 2019 04 30 (210) 497758
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 22
(732) BIFIX WOJCIeCh PIaseCKI sPÓłKa JaWna, górki Małe (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BiFIX Zimowa
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(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce 
suszone, 30 herbaty�

(111) 329146 (220) 2019 03 22 (210) 497612
(151) 2019 11 14 (441) 2019 05 20
(732) gOnCeRZ PIOTR gOMeO, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gOMeO
(510), (511) 40 usługi drukowania, usługi drukowania banerów i  plaka-
tów, usługi drukowania wielkoformatowego, usługi drukowania szablo-
nów, usługi drukowania offsetowego, usługi drukowania ulotek, naklejek, 
wizytówek, kopert, usługi drukowania zdjęć, usługi drukowania flekso-
graficznego, usługi drukowania cyfrowego, usługi drukowania 3D, usługi 
druku sitowego, usługi drukowania litograficznego, usługi druku typogra-
ficznego, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi 
druku etykiet i opakowań stosowanych na papierach, foliach samoprzy-
lepnych, termokurczliwych, metalizowanych i  transparentnych, usługi 
drukowania ozdobnych wzorów na  opakowaniach prezentów, usługi 
zadrukowywania laminatów, usługi drukowania reklam typu roll up, usłu-
gi twardej oprawy dokumentów, usługi drukowania cyfrowo przechowy-
wanych obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania książek, notesów, 
kalendarzy, plakatów, folderów, katalogów, wizytówek i innych dokumen-
tów na zamówienie: usługi introligatorskie, usługi drukowania na zamó-
wienie nazw oraz logo na towarach osób trzecich w celach promocyjnych 
i reklamowych, oprawa książek, usługi poligraficzne, usługi poligrafii re-
klamowej, 42 usługi projektowania plakatów, usługi projektowania wizy-
tówek, usługi projektowania broszur, usługi projektowania graficznego, 
usługi w  zakresie technologii wykonania druku, doradztwo w  zakresie 
wzornictwa przemysłowego w  zakresie materiałów graficznych, usługi 
projektowania graficznego materiałów promocyjnych�

(111) 329147 (220) 2019 03 27 (210) 497767
(151) 2019 08 27 (441) 2019 05 06
(732) gRanPaCK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Dobromir wapno progresywne
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy 
i  preparaty nawożenia dolistnego i  doglebowego, nawozy rolnicze 
granulowane, posypowe i pyliste, nawozy ogrodnicze, preparaty re-
gulujące wzrost roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin�

(111) 329148 (220) 2019 03 27 (210) 497809
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) PIOTROWsCy sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, gostyń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piotrowscy Deweloper i Wykonawca
(540) 

(591) grafitowy
(531) 26�11�12, 27�05�01, 29�01�11
(510), (511) 37 budownictwo�

(111) 329149 (220) 2019 03 27 (210) 497826
(151) 2019 11 06 (441) 2019 07 22
(732) CT-CaRD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Calnex
(510), (511) 1 preparaty do  usuwania kamienia kotłowego, 3 środki 
czyszczące i odrdzewiające�

(111) 329150 (220) 2019 03 28 (210) 497829
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) WyTWÓRnIa PasZ lIRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Krzywiń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gOlDen PRelaCT
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjo-
we, uzupełniające, mineralne, bez gMO�

(111) 329151 (220) 2019 04 01 (210) 498028
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 01
(732) BIeRnaT gRZegORZ, BIeRnaT JanUsZ gReaT Mass  
sPÓłKa CyWIlna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forest Vitamin
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05�01�07, 26�11�01, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe�

(111) 329152 (220) 2019 03 28 (210) 497830
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 29
(732) ORZeł KRZysZTOF P�P�h�U� ORTeX, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ORZeł Bierz mnie w ciemno!
(510), (511) 29 mięso, drób, gęsina, wędliny, konserwowane, suszone, 
gotowane owoce i  warzywa, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, jaja, 
mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
przetworzony len do spożycia, konopie przetworzone do spożycia, pasty 
do kanapek na bazie produktów mlecznych, warzyw, owoców, nasion ro-
ślin strączkowych, orzechów, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, 
wyroby z mąki, pieczywo i wyroby piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, 
cebularze, kanapki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, czeko-
lada, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, pasty do kanapek 
czekoladowe, pasty do  kanapek czekoladowe zawierające orzechy, 31 
surowe i  nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, len, konopie, świeże owoce i warzy-
wa, świeże zioła, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzyw-
ne, soki owocowe i warzywne, smoothie, koktajle, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym również za pośrednictwem automatów i przez Inter-
net artykułów spożywczych, takich jak: wyroby z mąki, pieczywo i wyro-
by piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, cebularze, wyroby cukiernicze, 
ciasta, ciastka, słodycze, czekolada, kanapki, pasty do  kanapek, mięso, 
drób, gęsina, wędliny, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, jaja, 
mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzony len i ko-
nopie, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, przyprawy, zioła suszone, 
napoje warzywne i owocowe, smoothie, koktajle, nieprzetworzone ziarna 
i nasiona, len, konopie, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, produkty 
spożywcze naturalne oraz wytwarzane w  sposób tradycyjny, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi przygo-
towywania i serwowania posiłków oraz napojów�

(111) 329153 (220) 2019 03 28 (210) 497839
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaZeM BeZ BaRIeR
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony, biały, jasnoniebieski
(531) 26�04�01, 26�04�09, 27�05�01, 29�01�13
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(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza-
czach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne 
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia 
gier komputerowych, konkursów do  użycia z  odbiornikiem telewizyj-
nym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty 
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie 
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, 
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do  opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzy-
lepne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawod-
nikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy do wklejania 
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, 
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie  ujęte w  innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w  systemie multimedialnym, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i  programów multimedialnych, gier telewizyjnych i  komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hurtowni wielo-
branżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z in-
teraktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o  charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interneto-
wej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne�

(111) 329154 (220) 2019 05 06 (210) 499444
(151) 2019 10 30 (441) 2019 07 15
(732) gMIna MIeJsKa KRaKÓW, Kraków (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUTygODnIK MIeJsKI KRaKÓW�Pl
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26�04�09, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały piśmienne, drukowane, 
35 promocja sprzedaży (dla osób trzecich), reklama, organizacja wy-
staw w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, public relations, 41 organizacja zawodów sportowych, balów, 
loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
konferencji kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkur-
sów, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, informacja o edukacji, 
o  imprezach rozrywkowych, o  rekreacji, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowych, 45 zarządzanie prawami autorskimi�

(111) 329155 (220) 2019 08 07 (210) 503259
(151) 2020 01 21 (441) 2019 09 23
(732) Mega-TaXI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Megataxi
(540) 

(591) jasnożółty, ciemnożółty, biały
(531) 24�17�01, 24�17�25, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, usługi trans-
portu podróżnych taksówką, świadczenie usług w  zakresie zama-
wiania taksówek za  pomocą aplikacji mobilnych oraz przez centra 
obsługi telefonicznej, usługi organizowania transportu, usługi or-
ganizowania transportu taksówkowego, usługi transportowe, pasa-
żerski transport samochodowy, usługi transportu samochodowego, 
usługi transportu drogowego pasażerów, usługi transportu drogo-
wego podróżnych, usługi transportu bagażowego, usługi transportu 
bagażu pasażerów, usługi transportu bagażu podróżnego, usługi 
transportu pasażerów mikrobusem, autobusowe usługi transpor-
towe, usługi transportowe autokarowe, usługi pośrednictwa trans-
portowego, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania 
transportu towarów, doradztwo w dziedzinie usług transportowych 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej�

(111) 329156 (220) 2019 08 07 (210) 503261
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łOMŻa ZeRO esPORT TOUR
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, czerwony, 
jasnoniebieski, niebieski
(531) 03�04�07, 26�04�04, 26�01�01, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna�

(111) 329157 (220) 2019 08 07 (210) 503262
(151) 2020 01 28 (441) 2019 10 14
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(732) TRZCIŃsKI anDRZeJ, TRZCIŃsKa gRaŻyna P�I�W�W�n�O�O�I�n� 
hyDROKOMPleT sPÓłKa CyWIlna, nowa Wieś (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiaBella
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia próchnicza, ziemia okrzemko-
wa, ziemia torfowa�

(111) 329158 (220) 2019 08 07 (210) 503265
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łOMŻa ZeRO esPORT TOUR
(540) 

(591) biały, czerwony, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, 
jasnoniebieski, niebieski
(531) 03�04�07, 26�01�01, 26�04�04, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna�

(111) 329159 (220) 2019 08 07 (210) 503266
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) Van PUR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ZeRO esPORT
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna�

(111) 329160 (220) 2019 08 07 (210) 503269
(151) 2020 01 21 (441) 2019 09 23
(732) Mega-TaXI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540) 

(591) jasnożółty, ciemnożółty, biały
(531) 24�17�01, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, usługi transportu 
podróżnych taksówką, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksó-
wek za pomocą aplikacji mobilnych oraz przez centra obsługi telefonicz-
nej, usługi organizowania transportu, usługi organizowania transportu 
taksówkowego, usługi transportowe, pasażerski transport samochodo-
wy, usługi transportu samochodowego, usługi transportu drogowego 
pasażerów, usługi transportu drogowego podróżnych, usługi transportu 
bagażowego, usługi transportu bagażu pasażerów, usługi transportu 
bagażu podróżnego, usługi transportu pasażerów mikrobusem, auto-
busowe usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, usługi 
pośrednictwa transportowego, usługi agencji transportowej w zakresie 
organizowania transportu towarów, doradztwo w dziedzinie usług trans-
portowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej�

(111) 329161 (220) 2019 08 07 (210) 503273
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) UZDROWIsKO RyManÓW sPÓłKa aKCyJna,  
Rymanów-Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWIsKO RyManÓW ZDRÓJ 1876
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 05�01�01, 07�01�08, 07�05�15, 26�01�01, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 44 usługi: prowadzenia sanatoriów i  szpitali uzdrowisko-
wych, usługi kuracji uzdrowiskowych i  leczenia w  szpitalach uzdrowi-
skowych, usługi: medyczne, terapeutyczne, doradcze w zakresie zdro-
wia, usługi związane z wykonywaniem zabiegów w oparciu o surowce 
naturalne: w tym kuracja pitna, inhalacje pneumatyczne i ultradźwięko-
we, kąpiele mineralne w wannach oraz kinezyterapia w basenie, borowi-
nowe: zawijania częściowe i całkowite, kąpiele zawiesinowe, jonoforeza 
z borowiną, galwano-borowina, podawanie wód mineralnych, zabiegi 
z zakresu hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii i termoterapii�

(111) 329162 (220) 2019 08 08 (210) 503286
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa W łOWICZU, 
łowicz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gWIaZDa łOWICKa
(510), (511) 29 mleko, wyroby z  mleka, wyroby mleczarskie pozba-
wione składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, mle-
ko w  proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęszczone, napoje mleczne, 
desery mleczne, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, sery 
dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka�

(111) 329163 (220) 2019 08 08 (210) 503288
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa W łOWICZU, 
łowicz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RÓŻa łOWICKa
(510), (511) 29 mleko, wyroby z  mleka, wyroby mleczarskie pozba-
wione składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, mle-
ko w  proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęszczone, napoje mleczne, 
desery mleczne, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, sery 
dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka�

(111) 329164 (220) 2019 08 08 (210) 503289
(151) 2020 02 10 (441) 2019 10 21
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIR aCTIVUs nOBle
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 03�07�24, 26�11�03, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wyso-
koprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki�
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(111) 329165 (220) 2019 08 08 (210) 503290
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa W łOWICZU, 
łowicz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DaMa łOWICKa
(510), (511) 29 mleko, wyroby z  mleka, wyroby mleczarskie pozba-
wione składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, mle-
ko w  proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęszczone, napoje mleczne, 
desery mleczne, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, sery 
dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka�

(111) 329166 (220) 2019 08 08 (210) 503292
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa W łOWICZU, 
łowicz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Z łOWICKIeJ ChałUPy
(510), (511) 29 mleko, wyroby z  mleka, wyroby mleczarskie pozba-
wione składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, mle-
ko w  proszku, mleko zsiadłe, mleko zagęszczone, napoje mleczne, 
desery mleczne, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, sery 
dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka�

(111) 329167 (220) 2019 08 07 (210) 503304
(151) 2020 01 28 (441) 2019 10 14
(732) JURCZyŃsKI RysZaRD, łomianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milio
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27�05�01, 29�01�12, 26�04�05
(510), (511) 11 oświetlenie i  reflektory oświetleniowe; abażury; archi-
tektoniczne oprawy do oświetlenia; elektryczne dekoracyjne kolorowe 
światełka; elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne; elektryczne 
oprawy oświetleniowe; lampy elektryczne; oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia; oświetlenie; żarówki; taśmy leD; żarówki leD; zasilacze 
leD; akcesoria do taśm leD; profile leD; włączniki do profili leD; oprawy 
hermetyczne leD; świetlówki leD; halogeny; naświetlacze; oprawy ha-
logenowe; czujniki ruchu; włączniki; oprawy rastowe; panele leD; lampy 
leD; plafony; żyrandole; lampki biurowe; oświetlenie samochodowe 
leD; oświetlenie ogrodowe; artykuły elektryczne; oświetlenie sufitowe; 
lampy halogenowe; lampy metalohalogenkowe; lampy podłogowe; 
lampy oświetleniowe; lampy stojące; lampy wiszące; stojące lampy; 
lampy olejowe; lampy próżniowe; lampy ścienne; lampy stołowe; lampy 
biurkowe; lampy elektryczne; lampy fluorescencyjne; lampy studyjne; 
lampy inspekcyjne; lampy akwariowe; lampy awaryjne; lampy leD; te-
stowe lampy samochodowe; lampy stroboskopowe; elektryczne lam-
py wyładowcze; podwodne lampy leD; oświetlenie dachowe; ozdoby 
choinkowe; oświetleniowe lampy wyładowcze; przenośne lampy; elek-
tryczne lampy żarowe; lampy do kasków; szkła do lamp; sufitowe lampy 
wiszące; neonowe lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oświetlenia, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, 
taśm leD, żarówek leD, zasilaczy leD, akcesoriów do taśm leD, profili 
leD, włączników do profili leD, opraw hermetycznych leD; świetlówek 
leD, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, 
włączników, opraw rastowych, paneli leD, lampy leD, plafonów, żyran-
doli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego leD, oświetlenia 
ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego�

(111) 329168 (220) 2019 08 12 (210) 503307
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) InlagO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Inlago
(540) 

(531) 26�01�01, 26�03�07, 27�05�01
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący 
promocji, marketing towarów i  usług na  rzecz innych, pośrednic-
two w  zakresie reklamy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promowanie towarów i  usług osób trzecich przez sieci kompute-
rowe i  komunikacyjne, promowanie towarów i  usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie 
materiałów reklamowych online, reklama typu „płać za  kliknięcie”, 
udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających 
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w  Inter-
necie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomo-
cą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i  marketingowe 
online, zestawianie reklam w  celu wykorzystania ich  na  stronach 
internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
świadczenie usług porównania cen online, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjne-
go, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pozwalające nabywcy 
wygodnie kupować je w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej 
a także za pośrednictwem sieci Internet�

(111) 329169 (220) 2019 08 08 (210) 503317
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) POChCIOł MaReK CegMaR, Rybnik (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ceglany Renesans
(510), (511) 19 cegły będące materiałami ognioodpornymi, cegły li-
cowe niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, półogniotrwałe 
cegły, nie  z  metalu, cegły ogniotrwałe, nie  z  metalu, glina ceglarska, 
fugi, płytki, płytki budowlane niemetalowe, podłogowe płytki nie-
metalowe, płytki z  gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły komin-
kowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki 
z  kamienia naturalnego, mączka ceglana, 35 usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, dostarczanie informacji marke-
tingowych za  pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnia-
nie 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, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych w  Internecie, prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, opracowywanie katalogów, 
spisów w celu publikacji w Internecie, usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, usługi w  zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: cegły będące materiałami ognioodpornymi, cegły licowe 
niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, półogniotrwałe cegły, 
nie z metalu, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płyt-
ki, płytki budowlane niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, 
płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewy-
palane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki z  kamienia 
naturalnego, mączka ceglana, usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: cegły będące materiałami ognioodpornymi, 
cegły licowe niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, cegły z glin-
ki garncarskiej, półogniotrwałe cegły, nie z metalu, cegły ogniotrwałe, 
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nie z metalu, fugi, płytki, płytki budowlane niemetalowe, 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 de-
talicznej online związane z  następującymi produktami: cegły będące 
materiałami ognioodpornymi, cegły licowe niemetalowe, cegły bu-
dowlane niemetalowe, cegły z glinki garncarskiej, półogniotrwałe ce-
gły, nie z metalu, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, glina ceglarska, fugi, 
płytki, ceramiczne płytki podłogowe, płytki budowlane niemetalowe, 
podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, 
cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla bu-
downictwa, płytki z kamienia naturalnego, mączka ceglana�

(111) 329170 (220) 2019 08 12 (210) 503319
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) InlagO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26�01�01, 26�03�07, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, marke-
ting afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, pośrednictwo w zakresie reklamy, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, promowanie towa-
rów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach inter-
netowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama typu 
„płać za  kliknięcie”, udostępnianie online przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online 
w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i  marketingowe online, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośred-
nictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług porównania cen 
online, udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich, zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich artykułów gospodarstwa domowego, 
sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 
pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży deta-
licznej, hurtowej a także za pośrednictwem sieci Internet�

(111) 329171 (220) 2019 08 12 (210) 503320
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) InlagO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago
(540) 

(531) 26�01�01, 26�03�07, 27�05�01
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w  celach handlo-
wych lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych z  rekla-
mą, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący 

promocji, marketing towarów i usług na rzecz innych, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komu-
nikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na  stronach internetowych, publikowanie materiałów 
reklamowych online, reklama typu „płać za kliknięcie”, udostępnianie 
online przewodników reklamowych zawierających towary i  usługi 
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, świadczenie usług porównania cen 
online, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich artykułów gospodarstwa domowego, 
sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu elektronicznego i  elektrycz-
nego, pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprze-
daży detalicznej, hurtowej a także za pośrednictwem sieci Internet�

(111) 329172 (220) 2019 08 12 (210) 503321
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) InlagO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26�01�01, 26�03�07, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, marke-
ting afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, pośrednictwo w zakresie reklamy, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, promowanie towa-
rów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach inter-
netowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama typu 
„płać za  kliknięcie”, udostępnianie online przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online 
w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i  marketingowe online, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośred-
nictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług porównania cen 
online, udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich, zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich artykułów gospodarstwa domowego, 
sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 
pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży deta-
licznej, hurtowej a także za pośrednictwem sieci Internet�

(111) 329173 (220) 2019 08 09 (210) 503322
(151) 2020 02 10 (441) 2019 10 21
(732) WORKMall sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Krzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) workmall
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26�04�02, 27�05�01, 29�01�13



38 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2020

(510), (511) 9 aplikacje do  pobrania do  użytku z  telefonami komór-
kowymi, mobilne aplikacje, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje 
komputerowe do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe�

(111) 329174 (220) 2019 08 09 (210) 503341
(151) 2020 02 28 (441) 2019 11 04
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gOOD lUCK
(510), (511) 33 szkocka whisky�

(111) 329175 (220) 2019 08 09 (210) 503359
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 07
(732) BasF agro B�V� arnhem (nl), Zweigniederlassung 
Freienbach, Pfäffikon (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) seMan
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insekty-
cydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy�

(111) 329176 (220) 2019 08 09 (210) 503360
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 07
(732) WIĘCłaW agnIesZKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Up Centrum szkoleń Kosmetycznych
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 02�03�01, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia zawodowego, naucza-
nie i  szkolenia, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia personelu, 
usługi szkolenia dla personelu, zapewnianie kursów szkolenia usta-
wicznego, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi w zakre-
sie szkolenia zawodowego, szkolenia w  zakresie pielęgnacji urody, 
szkolenia w  zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związa-
ne ze szkoleniami pracowników, usługi edukacyjne dotyczące terapii 
kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycz-
nej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w po-
staci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody�

(111) 329177 (220) 2019 08 09 (210) 503373
(151) 2020 01 27 (441) 2019 09 23
(732) MenOs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Mieleszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MenOs PRODUCenT OPaKOWaŃ Z TeKTURy
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26�04�01, 29�01�12, 27�05�01, 27�01�02
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, opa-
kowania książek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, 
materiały do opakowywania, pudła opakowaniowe kartonowe, wy-
ściełający papier do opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych, 
szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne, 
kartki do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opa-
kowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papie-
ru, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opako-
waniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane 

z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, opa-
kowania na prezenty z  tworzyw sztucznych, folia przylepna z  two-
rzyw sztucznych do  opakowań, materiały opakowaniowe z  two-
rzyw sztucznych do  kanapek, materiały opakowaniowe wykonane 
z  papieru z  recyklingu, folie z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego 
do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane z opartych 
na minerałach substytutach papieru, materiały amortyzujące lub wy-
ściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki 
do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe do pako-
wania żywności, papierowe podkładki na  tacki dentystyczne, kar-
ton, rolki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony 
do  pakowania, składane pudełka kartonowe, przemysłowy papier 
i  karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony do  dostarczania 
towarów, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery 
do pakowania, podstawki pod szklanki z kartonu, wypełnienie z pa-
pieru lub kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego, karto-
nowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie składanej�

(111) 329178 (220) 2019 08 09 (210) 503374
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) BĄK URsZUla lUDMIła, Bilcza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZgÓRZa sandomierskie
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29�01�12, 27�05�01, 26�01�02, 06�01�02
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, dżemy, kompoty, przeciery, galaretki, marmolada, chipsy 
owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, prażone i prze-
cierane owoce i  warzywa, 32 napoje bezalkoholowe, soki owoco-
we, soki warzywne, napoje owocowe, ekstrakty owocowe, esencje 
do produkcji napojów, syropy do napojów, musy owocowe i warzyw-
ne (smoothie), woda mineralna i źródlana�

(111) 329179 (220) 2019 08 09 (210) 503377
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) ROManOWsKa MIROsłaWa BeaTa ROMaTeX PPhU,  
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMa FashIOn
(540) 

(591) czarny, biały, różowy
(531) 29�01�13, 27�05�01, 26�04�05
(510), (511) 25 odzież, bluzki, bluzki z  krótkimi rękawami, body jako 
odzież, długie kurtki, długie luźne halki, długie luźne stroje, długie 
szale damskie, dzianina jako odzież, dżinsy, eleganckie spodnie, golfy, 
grube kurtki, grube płaszcze, kamizelki pikowane, kamizelki pucho-
we, kamizelki skórzane, kombinezony, komplety koszulek i spodenek, 
koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszulki bez ręka-
wów, koszulki polo, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do  talii, 
krótkie kurtki ciepłe, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki dresowe, kurtki 
dżinsowe, kurtki pikowane jako odzież, kurtki puchowe, legginsy, let-
nie sukienki, minispódniczki, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież 
wierzchnia dla kobiet, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze i  kurtki 
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futrzane, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze z bawełny, podkoszul-
ki, podkoszulki bez rękawów, polary, pulowery, spodenki, spodnie, 
spódnice, spódnico-spodenki, sukienki damskie, swetry jako odzież, 
szorty, T-shirty z krótkim rękawem, topy bez ramiączek, żakiety, gar-
sonki, komplety odzieży, 40 przeróbki odzieży, przeróbki odzieży jako 
produkcja na zamówienie, robótki ręczne i krawiectwo, szycie odzie-
ży na miarę, obróbka tkanin, usługi krawieckie, usługi krawieckie jako 
produkcja na zamówienie, wycinanie tkanin�

(111) 329180 (220) 2019 08 11 (210) 503382
(151) 2020 01 27 (441) 2019 09 23
(732) KUChaRsKI PaWeł agenCJa KReaTyWna MUsIC RelaTIOns,  
Złotów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUChaRsKI MUsIC
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 22�01�15, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 41 organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
imprez tanecznych, organizowanie rozrywki podczas uroczystości 
weselnych, planowanie specjalnych imprez, informacja o  imprezach 
rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie 
imprez rekreacyjnych, organizacja i  przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, rezerwacja sal na  imprezy rozrywkowe, obsługa gości 
na imprezach rozrywkowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjal-
ne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estra-
dowych na imprezy, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi 
imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez 
specjalnych, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na im-
prezy, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracow-
ników, organizowanie gal, planowanie przyjęć, organizacja przyjęć, 
usługi imprez muzycznych na żywo, usługi miksowania muzyki, usłu-
gi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, rozrywka, rozrywka z udziałem muzyki, 
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do celów 
rozrywkowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych�

(111) 329181 (220) 2019 08 12 (210) 503384
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 28
(732) aB lOgIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, smolice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lintero aB lOgIC COMMeRCIal FlOORIng
(540) 

(531) 27�05�01, 26�04�02, 26�13�25
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, pod-
łogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe, 27 dywany i  wy-
kładziny podłogowe, 39 magazynowanie, wynajem magazynów, pa-
kowanie produktów i  towarów, przewóz samochodami ciężarowymi 
pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie�

(111) 329182 (220) 2019 08 12 (210) 503398
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 28
(732) KReaTOR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KReaTOR

(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29�01�04, 03�07�17, 27�05�01, 26�01�15
(510), (511) 25 kombinezony, garnitury, koszule, mundury, nakrycia 
głowy, 35 usługi sprzedaży wyrobów tekstylnych, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa odzieży, 42 projektowanie, prace badawcze, usługi 
projektowania na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży�

(111) 329183 (220) 2019 08 12 (210) 503399
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) sZUleJKO MaRIUsZ IMPUls, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPUls
(540) 

(531) 26�04�04, 26�04�09, 27�05�01
(510), (511) 35 usługi kojarzenia kontrahentów handlowych, usługi 
w zakresie pośrednictwa handlu towarami, analizy kosztów, badania 
biznesowe, badania rynkowe, handlowe informacje i porady udziela-
na konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, pokazy towarów�

(111) 329184 (220) 2019 08 12 (210) 503406
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 28
(732) PeTRa sallOUM, RaDWan, saleh sPÓłKa JaWna, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeTRa gyROs
(540) 

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 29�01�12, 27�05�01, 27�03�15
(510), (511) 43 usługi w  zakresie prowadzenia restauracji samoobsłu-
gowych, barów szybkiej obsługi, barów, stołówek, przygotowanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa dla odbiorców zewnętrznych-katering�

(111) 329185 (220) 2019 08 12 (210) 503414
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) KanCelaRIa aDWOKaCKO-RaDCOWsKa PODsIaDły-
gĘsIKOWsKa, POWIeRŻa sPÓłKa PaRTneRsKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRaWnIK leKaRZa
(540) 

(591) różowy, biały, szary
(531) 29�01�13, 27�05�01, 24�17�25, 26�11�01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie ksią-
żek, 45 usługi prawne, usługi serwisów społecznościowych on-line�



40 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2020

(111) 329186 (220) 2019 08 13 (210) 503429
(151) 2020 02 03 (441) 2019 09 30
(732) WRÓBel KRZysZTOF MODeRn eXPO, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODeRn shOP
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 03�07�21, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego, detalicznego, w  tym za  po-
średnictwem Internetu związane ze  sprzedażą: gondoli sklepowych, 
lad do celów prezentacji, lad wystawowych przeszklonych nieelektrycz-
nych, lad chłodniczych na żywność, metalowych i niemetalowych mebli 
sklepowych, mebli do  ekspozycji produktów w  punktach sprzedaży, 
półek meblowych, regałów sklepowych, stoisk wystawowych, witryn, 
witryn wystawowych, tablic i  szyldów reklamowych, koszy i  wózków 
sklepowych, metalowego i niemetalowego wyposażenia wystawowe-
go sklepów, wystawowych stojaków handlowych, reklama, reklama 
za  pośrednictwem Internetu, prezentowanie produktów w  mediach 
w celu ich sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, w  szczególności do  sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 42 projektowanie wystroju 
wnętrz sklepów, projektowanie wyposażenia sklepów�

(111) 329187 (220) 2019 08 13 (210) 503434
(151) 2020 02 03 (441) 2019 09 30
(732) MIsZCZaK alICJa IDeaM, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iDeaM ideas for good life
(540) 

(591) biały, beżowy
(531) 26�11�07, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 usługi doradcze i sprzedażowe usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi�

(111) 329188 (220) 2019 08 13 (210) 503435
(151) 2020 02 03 (441) 2019 09 30
(732) ageROna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) słoneczny dar
(510), (511) 29 chrupki owocowe, dżemy, galaretki jadalne, przecier 
pomidorowy, koncentraty, masło, krem na  bazie masła, produkty 
mleczne, mleko, sery, oleje jadalne, owoce konserwowane, galaretki 
owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, tłuszcze jadalne�

(111) 329189 (220) 2019 08 13 (210) 503440
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) aB lOgIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, smolice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) individuale aB lOgIC CUsTOM FlORIng
(540) 

(591) szary, biały
(531) 26�11�13, 26�04�01, 27�05�01, 29�01�12

(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, pod-
łogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe, 27 dywany i  wy-
kładziny podłogowe, 39 magazynowanie, wynajem magazynów, pa-
kowanie produktów i towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, 
pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie�

(111) 329190 (220) 2019 08 13 (210) 503449
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) VITaDIeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) slIMessa
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, prosz-
ków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego�

(111) 329191 (220) 2019 08 13 (210) 503450
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 07
(732) 3KROPKI�Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOsCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3Kropki�pl
(540) 

(591) pomarańczowy, jasnoszary, szary, czarny
(531) 26�01�01, 26�01�06, 27�05�01, 27�07�01, 29�01�13
(510), (511) 35 udostępnianie miejsca na  stronach internetowych 
na  reklamę towarów i  usług, organizacja i  prowadzenie prezentacji 
produktów, przygotowywanie materiałów reklamowych, publikowa-
nie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklamy online, usługi reklamowe i promocyjne, usługi marketingo-
we, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, skom-
puteryzowane usługi w  zakresie składania zamówień online, skom-
puteryzowane zamówienia towarów, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie 
gier komputerowych, kluczy do gier, kart pre-paid, usługi sprzedaży 
detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie gier planszo-
wych, gier figurkowych, gier karcianych, gier rpg, kart do  gier, gier 
logicznych, puzzli i akcesoriów do gier planszowych, usługi sprzedaży 
detalicznej za  pośrednictwem sieci Internet w  zakresie programów 
komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej za  pośrednictwem 
sieci Internet w zakresie chodzików, leżaków, huśtawek, nosideł, niań 
elektronicznych, bramek zabezpieczających, zabezpieczeń gniazdek 
elektrycznych i narożników, folii do wózków i nosidełek, fotelików sa-
mochodowych, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci 
Internet w zakresie akcesoriów kosmetycznych i artykułów higienicz-
nych dla mam i dzieci, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem 
sieci Internet w zakresie wózków, rowerów, hulajnóg, deskorolek, go-
kartów, zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci, usługi sprzedaży 
detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie komputerów, 
części do komputerów i akcesoriów komputerowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej za  pośrednictwem sieci Internet w  zakresie urządzeń 
i akcesoriów gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży detalicznej 
za pośrednictwem sieci Internet w zakresie sprzętu RTV i agD, usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie 
elektroniki użytkowej, smartfonów, telewizorów, konsoli, laptopów, 
tabletów, nawigacji gPs, projektorów i  akcesoriów do  nich, usługi 
sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie hu-
lajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych, rowerów elektrycz-
nych i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednic-
twem sieci Internet w zakresie artykułów papierniczych i szkolnych, 
usługi sprzedaży detalicznej za  pośrednictwem sieci Internet w  za-
kresie odzieży sportowej, obuwia sportowego i sprzętu sportowego, 
usługi sprzedaży detalicznej za  pośrednictwem sieci Internet w  za-
kresie wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednic-
twem sieci Internet w zakresie urządzeń i akcesoriów biurowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w zakresie 
gramofonów i płyt winylowych �
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(111) 329192 (220) 2019 08 13 (210) 503451
(151) 2020 01 30 (441) 2019 10 07
(732) TMs Ossa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hOTel Ossa Conference & sPa
(540) 

(591) niebieski
(531) 25�01�10, 26�11�01, 26�11�07, 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące hoteli, zarządzanie dzia-
łalnością hoteli, dla osób trzecich, zarządzanie hotelami na rzecz osób 
trzecich, 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 
41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, 43 rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
usługi hoteli i moteli, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja zakwa-
terowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja pokojów 
hotelowych dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele i motele, 
usługi w  zakresie zakwaterowania w  hotelach, zapewnienie zakwa-
terowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za  pośrednictwem 
Interentu, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, usługi hotelowe, rezer-
wacje hotelowe, usługi restauracji hotelowych, biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 
wystawy i spotkania, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), 44 usługi sPa�

(111) 329193 (220) 2019 08 13 (210) 503452
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) gMInna sPÓłDZIelnIa saMOPOMOC ChłOPsKa 
W WeJheROWIe, Wejherowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WeJheROWO gs
(540) 

(591) ciemnozielony, żółty
(531) 05�07�02, 15�07�01, 26�01�02, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 30 chleb, ciasta, ciastka�

(111) 329194 (220) 2019 08 14 (210) 503457
(151) 2020 01 30 (441) 2019 10 07
(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sUnMag
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, suple-
menty diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do  celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napo-
je witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwi-
rusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, witami-
ny i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma 
do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe�

(111) 329195 (220) 2019 08 14 (210) 503459
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) PaTeReK sylWesTeR ŚWIaT ROBOTyKI, Tarnobrzeg (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIaT ROBOTyKI POMysł naUKa InnOWaCJe
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 15�07�04, 26�01�04, 26�02�03, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 41 organizowanie i  prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, sympozjów, 
organizowanie konkursów w  zakresie edukacji i  rozrywki, usługi 
klubowe jak rozrywka, nauczanie, konkursy dla dzieci z „robotyki 
i  programowania”, organizowanie wystaw w  celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, nauczanie indywidualne, udostępnianie sprzętu, 
know-how do zabaw i nauki z  robotyki, informacja o edukacji oraz 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, opracowanie scenariuszy, planów zajęć, redagowanie tekstów 
pisanych, innych niż reklamowe�

(111) 329196 (220) 2019 08 14 (210) 503460
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 07
(732) ORKla CaRe sPÓłKa aKCyJna, Radzymin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sORaya sUn aDDICT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy, balsamy do  celów kosmetycznych, mleczka 
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów ko-
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per-
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji 
włosów, pomady do  celów kosmetycznych, środki do  czyszczenia 
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpie-
li i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne 
i  preparaty do  opalania i  po  opalaniu oraz do  ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do  makijażu i  do  demakijażu, kosmetyki upięk-
szające, środki do  koloryzacji i  do  dekoloryzacji włosów, produkty 
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi�

(111) 329197 (220) 2019 08 14 (210) 503461
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 07
(732) ORKla CaRe sPÓłKa aKCyJna, Radzymin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sORaya aQUashOT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy, balsamy do  celów kosmetycznych, mleczka 
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów ko-
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per-
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji 
włosów, pomady do  celów kosmetycznych, środki do  czyszczenia 
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpie-
li i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne 
i  preparaty do  opalania i  po  opalaniu oraz do  ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do  makijażu i  do  demakijażu, kosmetyki upięk-
szające, środki do  koloryzacji i  do  dekoloryzacji włosów, produkty 
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi�

(111) 329198 (220) 2019 08 14 (210) 503466
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) sKOCZeŃ łUKasZ IgUana-gasTRO-POlsKa, nowy sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekspresy polska
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(540) 

(591) szary, jasnobrązowy
(531) 05�07�27, 26�13�25, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, 37 instalacja, naprawa, 
serwis i konserwacja elektrycznych ekspresów do kawy�

(111) 329199 (220) 2019 08 14 (210) 503470
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 21
(732) aBsTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sTORIa by abstra
(510), (511) 9 podcasty, filmy, seriale, nagrania dźwięku, obrazu i filmo-
we utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapi-
sie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagry-
wania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i  zapisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej, programy 
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, 
oprogramowanie komputerowe używane w związku z publikowaniem, 
zarządzaniem treścią, raportowaniem i  agregacją wiadomości, rekla-
mą online, zarządzaniem kampaniami reklamowymi i  badaniami ryn-
ku, oprogramowanie komputerowe do  użytku podczas przeglądania, 
przechowywania, organizowania i odtwarzania treści audio i wideo, 35 
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a  mianowicie 
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów 
reklamowych i  sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespon-
dencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, rekla-
my telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing 
internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie pro-
duktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez 
sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym, tj�: fotografii, artykułów piśmiennych i  biuro-
wych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, ma-
teriałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, 
gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł 
sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, dru-
kowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart 
bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów, druko-
wanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb 
do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, port-
feli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
gier, zabawek i  przedmiotów do  zabawy, artykułów gimnastycznych 
i  sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do  gier wideo, piwa, wód 
mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, na-
pojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów 
do  produkcji napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, 
programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów deko-
racyjnych, pokrowców i  futerałów na laptopy, etui na telefony komór-
kowe, usługi merchandisingu, 38 podcasting, transmisja strumieniowa 
materiałów dźwiękowych w  Internecie, usługi telekomunikacyjne, 
usługi przesyłania i nadawania podcastów programów audio dla prze-
nośnych odtwarzaczy (podcasting), przesyłanie strumieniowe treści au-
dio i wideo w Internecie, elektroniczna, elektryczna i cyfrowa transmisja 
głosu, danych, obrazów, sygnałów i wiadomości, 41 produkcja podca-
stów, filmów, seriali, nagrań dźwiękowych, udostępnianie filmów oraz 
audycji on-line, usługi studiów filmowych, usługi studia nagrań, usługi 
organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z inte-
raktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyj-
nych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji 
interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i  obrazu 
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi orga-

nizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych i rekreacyjnych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowa-
nych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicz-
nej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i  organizacyjnej produkcji telewizyjnej i  filmowej, dystrybucja filmów, 
seriali, podcastów, nagrań dźwiękowych, tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, udostępnianie bieżących podcastów w dziedzinie rozrywki, muzy-
ki, wiadomości, bieżących wydarzeń, spraw publicznych, polityki, rządu, 
sportu, fitnessu, rekreacji, zdrowia, medycyny, biznesu, finansów, histo-
rii, sztuki, kultury, społeczeństwa, edukacji, nauki, technologii, dzieci, 
rodziny, religii, duchowości, gier, hobby, fikcji i tematów zainteresowań 
ogólnych, zapewnienie strony internetowej do przesyłania, przechowy-
wania, udostępniania, przeglądania i zamieszczania podcastów, udzie-
lanie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji podcastów 
edukacyjnych i  rozrywkowych, publikowanie i  prezentacja recenzji, 
ankiet i ocen oraz udostępnianie interaktywnych stron internetowych 
do publikowania i udostępniania recenzji, ankiet i ocen, odnoszących się 
do podcastów edukacyjnych i rozrywkowych�

(111) 329200 (220) 2019 08 14 (210) 503474
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 21
(732) hyC anDRZeJ hsKI, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hsKI szkoła narciarska zakopane
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26�11�02, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 promocja, reklama podróży, usługi marketingowe 
w dziedzinie podróży, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 
36 usługi kredytowe w zakresie podróży, usługi w zakresie ubezpieczeń 
w podróży, 39 organizowanie podróży, rezerwowanie podróży, plano-
wanie podróży, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie 
podróży samolotowych, organizowanie podróży autobusem, plano-
wanie trasy podróży, usługi rezerwowania podróży, agencje rezerwa-
cji podróży, usługi agencji podróży w  zakresie podróży biznesowych, 
usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, udziela-
nie informacji dotyczących podróży, usługi w zakresie podróży, usługi 
agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, orga-
nizowanie podróży i  rejsów, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
organizacja i rezerwacja podróży, organizowanie transportu i podróży, 
doradztwo w zakresie podróży, usługi rezerwacji podróży lotniczych, or-
ganizowanie wycieczek-krótkich podróży, planowanie i organizowanie 
podróży, organizowanie podróży i wycieczek statkami, usługi rezerwacji 
wczasów i podróży, usługi agencyjne obejmujące organizację podróży, 
rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, planowanie, organizo-
wanie i rezerwacja podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji, agencje 
usługowe do planowania podróży, usługi w zakresie rezerwowania po-
dróży, usługi w zakresie podróży drogą powietrzną, usługi informacyjne 
w odniesieniu do podróży, skomputeryzowane usługi w zakresie rezer-
wacji podróży, usługi doradcze związane z  organizowaniem podróży, 
udzielanie informacji związanych z  trasami podróży, organizowanie 
podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, udzielanie informacji do-
tyczących transportu i podróży, rezerwacja podróży za pośrednictwem 
biur turystycznych, udzielanie informacji on-line na temat podróży, do-
radztwo w zakresie planowania trasy podróży, organizowanie podróży 
z i do hotelu, usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, usługi 
przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi w zakre-
sie udostępniania informacji dotyczących podróży, usługi w zakresie za-
pewniania informacji dotyczących podróży, usługi rezerwacji w zakresie 
podróży drogą lądową, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 
usługi biura turystycznego w  celu rezerwacji podróży, organizowanie 
i  rezerwowanie podróży w  ramach wakacji zorganizowanych, usługi 
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, 
koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i  grup, udzie-
lanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, udzielanie informacji związa-
nych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą 



nr 10/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 43

środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z planowa-
niem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków 
elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podró-
ży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunika-
cyjnych, planowanie i  rezerwowanie podróży i  transportu za pomocą 
środków elektronicznych, planowanie i  rezerwowanie podróży liniami 
lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji 
na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, 
usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień 
na  transport, usługi w  zakresie wczasów zorganizowanych związane 
z  planowaniem podróży, planowanie, organizowanie i  rezerwowanie 
podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie opie-
ki nad osobami niepełnoletnimi podczas podróży, usługi w  zakresie 
udzielania informacji związanych z  trasami podróży, 41 publikowanie 
katalogów dotyczących podróży, organizacja imprez rozrywkowych, or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i prze-
prowadzanie imprez rozrywkowych na  żywo, 43 usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi biur podróży w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu�

(111) 329201 (220) 2019 08 14 (210) 503480
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 21
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO FaRMaCeUTyCZne ZIOłOleK sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) haliblocker
(540) 

(591) szary
(531) 27�05�01, 29�01�06
(510), (511) 5 pastylki do ssania na nieświeży oddech�

(111) 329202 (220) 2019 08 14 (210) 503483
(151) 2020 01 22 (441) 2019 10 07
(732) JOhnsOn & JOhnsOn, new Brunswick (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUBBle POP laBORaTORy
(540) 

(591) biały, różowy, żółty, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy
(531) 29�01�15, 27�05�01, 25�05�02, 26�01�04, 26�11�11, 19�13�21, 09�01�07
(510), (511) 9 szkła kontaktowe�

(111) 329203 (220) 2019 08 14 (210) 503485
(151) 2020 02 20 (441) 2019 10 28
(732) e-KIOsK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ComPress Public Relations
(540) 

(591) zielony
(531) 27�05�01, 27�05�17, 29�01�03

(510), (511) 9 nośniki informacji optyczne, magnetyczne i  cyfrowe, 
publikacje elektroniczne-moduły ładowalne, programy, oprogramo-
wanie komputerowe stałe, programy komputerowe nagrane, pro-
gramy komputerowe ładowalne, programy komputerowe sterujące, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, płyty CD 
i  DVD oraz gramofonowe, dyski z  nagraniami, dyski kompaktowe, 
komputery, komputery przenośne, komputery podręczne, drukarki 
do  komputerów, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne UsB, 
35 badania biznesowe, badania rynkowe, badania opinii publicznej, 
badania rynku, sondaże opinii, doradztwo w  dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, usługi public relations, agencje public 
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, tworzenie 
tekstów reklamowych i  sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, reklamowanie przy wykorzystaniu Internetu 
i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń oraz tek-
stów reklamowych, świadczenie usług agencji promocyjnej oraz usług 
kształtowania wizerunku-public relations, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, usłu-
gi marketingowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi dorad-
cze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych�

(111) 329204 (220) 2019 08 14 (210) 503502
(151) 2020 01 28 (441) 2019 10 14
(732) ZIelIŃsKa elŻBIeTa anna OKUlIsTyKa-OPTyKa, Ostrołęka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kraina oz salon optyczny
(540) 

(591) czarny, biały, różowy
(531) 02�09�04, 16�03�13, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 5 roztwory do  szkieł kontaktowych, 9 etui na  okulary, 
okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do  okularów, soczew-
ki do okularów, zestawy soczewek, pojemniki na szkła kontaktowe, 
szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, 35 promocja sprzedaży dla 
osób trzecich�

(111) 329205 (220) 2019 08 14 (210) 503507
(151) 2020 02 26 (441) 2019 10 28
(732) aMTRa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJe aUTO DeTaIleR
(540) 

(591) szary, czarny, czerwony
(531) 26�04�01, 26�04�08, 26�04�09, 26�04�16, 27�05�01, 27�05�02, 
27�05�05, 27�05�11, 29�01�13
(510), (511) 3 kosmetyki samochodowe do  mycia, czyszczenia, wo-
skowania, 21 akcesoria do mycia samochodu, takie jak: szczotki, gąb-
ki, rękawice, pędzelki do mycia samochodów, gąbki polerskie, wiadra 
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do mycia, ściereczki z mikrofibry, ręczniki z mikrofibry służące do my-
cia, aplikatory do wosków�

(111) 329206 (220) 2019 08 14 (210) 503513
(151) 2020 02 14 (441) 2019 10 21
(732) IChIgO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) jasnoczerwony, czerwony, różowy, jasnozielony, zielony, biały
(531) 05�07�08, 29�01�14
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego�

(111) 329207 (220) 2019 08 14 (210) 503514
(151) 2020 02 14 (441) 2019 10 21
(732) IChIgO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) IChIgO
(510), (511) 41 usługi dotyczące nauczania języków obcych, tłuma-
czenia, organizowanie i prowadzenie kursów językowych�

(111) 329208 (220) 2019 08 15 (210) 503530
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 07
(732) ZIMOWsKI MaCIeJ sTeFan PRZeDsIĘBIORsTWO PRyWaTne 
BIRD seRVICe, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bird�pl
(540) 

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 03�07�16, 03�07�24, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizacja wycieczek tu-
rystycznych, organizowanie wycieczek jednodniowych, organizo-
wanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z prze-
wodnikiem, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi 
w  zakresie organizowania wycieczek, usługi w  zakresie rezerwacji 
wycieczek, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze  zwiedzaniem, 
usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, udostępnianie 
pojazdów na  wycieczki i  wyprawy, usługi transportu na  wycieczki 
ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób 
trzecich, usługi w  zakresie organizowania wycieczek na  rzecz tury-
stów, organizowanie wycieczek ze  zwiedzaniem w  ramach wakacji 
zorganizowanych, zwiedzanie turystyczne�

(111) 329209 (220) 2019 08 16 (210) 503533
(151) 2020 01 22 (441) 2019 10 07
(732) WOŹnIaK KaZIMIeRZ PRyWaTne PRZeDsIĘBIORsTWO 
elWOZ, szklana (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elWOZ
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 29�01�12, 27�05�01
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowa-
dzenia sprzedaży w  sklepach i/lub hurtowniach oraz za  pośrednic-
twem strony internetowej towarów takich jak: materiały budowlane 
metalowe i  niemetalowe, materiały z  branży elektroenergetycznej 
i  telekomunikacyjnej, maszyny i  urządzenia budowlane, maszyny 
i urządzenia dla przemysłu i handlu, pojazdy mechaniczne, kompu-
tery, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i komputerów, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wy-
robów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, doradztwo i  pomoc w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 prowadzenie działalno-
ści inwestycyjnej w  zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów 
pod inwestycje, usługi agencji nieruchomości: rozliczenia finansowe 
związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena nieruchomo-
ści, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, kupno, sprze-
daż i  dzierżawa nieruchomości, 37 usługi budowlano-remontowe 
w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, elektroenerge-
tycznego i telekomunikacyjnego, usługi w zakresie budowy, remon-
tów i modernizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicz-
nej, obiektów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, usługi 
budowy dróg kołowych i  szynowych, wykonywanie robót ogólno-
budowlanych związanych z  montażem i  wznoszeniem budynków 
i budowli z elementów prefabrykowanych, montaż konstrukcji prefa-
brykowanych stalowych i żelbetowych, roboty inżynieryjne lądowe 
w  zakresie obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych, 
użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego, techniczne przy-
gotowanie terenów pod budowy: niwelacja terenu, wykopy szero-
koprzestrzenne pod budynki i budowle, przewierty sterowane pod 
przeszkodami terenowymi, budowlane roboty izolacyjne, stawianie 
rusztowań, wykonywanie konstrukcji i  pokryć dachowych, usługi 
budowlano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogól-
nego i  przemysłowego, wykonywanie robót ogólnobudowlanych 
i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: linii elek-
troenergetycznych, elektro trakcyjnych, telekomunikacyjnych, ruro-
ciągów: budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elek-
trycznych telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, budowlane roboty wy-
kończeniowe: murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, 
tapetowanie i  oblicowywanie ścian, zakładanie otworowej stolarki 
budowlanej, rozbiórka i  burzenie obiektów budowlanych, nadzór 
budowlany, informacja budowlana, czyszczenie budynków od  we-
wnątrz i od zewnątrz, kompleksowe sprzątanie wnętrz, pomieszczeń 
biurowych, socjalnych i przemysłowych, mycie ścian, posadzek i kon-
strukcji, mycie hal produkcyjnych i  magazynów, czyszczenie fasad, 
elewacji zewnętrznych, witryn, sprzątanie po  remontach, mycie 
okien i  ciągów komunikacyjnych, sprzątanie terenów wokół zakła-
dów, dróg i chodników, rekultywacja terenów zdegradowanych lub 
zdewastowanych w  tym zrobów zwałowych, wyrobisk i  wysypisk 
odpadów, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, 
wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą opera-
torską, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, doradztwo 
w zakresie sprzątania i utrzymania czystości terenów miejskich, 40 
obróbka metali i  nakładanie powłok na  metale, obróbka mecha-
niczna elementów metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne, 
gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne 
i  niesymetryczne, zginanie i  kantowanie blach, cięcie blach noży-
cowe i ogniowe, obróbka powierzchni blach: polerowanie, platero-
wanie, usługi w  zakresie obróbki mechanicznej metali: frezowanie, 
kucie, prasowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, 
ukosowanie palnikiem, usługi kowalskie, ślusarskie i  spawalnicze, 
sortowanie i rozdrabnianie złomu metali, obróbka odpadów, osadów 
pościekowych i  zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i  uniesz-
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kodliwianie odpadów komunalnych i  przemysłowych, recykling 
odpadów�, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk tech-
nicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych 
w  zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, urbanistycz-
nego i  technologicznego, opracowywanie projektów technicznych 
sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociągowych, kana-
lizacyjnych i ciepłowniczych, badania i analizy techniczne, eksperty-
zy inżynieryjne i opinie techniczne z zakresu budownictwa, pomia-
ry geodezyjne, pomiary gruntu, usługi kartograficzne, testowanie 
i kontrola jakości materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo 
techniczne i  technologiczne w  zakresie budownictwa ogólnego 
i  przemysłowego, doradztwo w  zakresie ochrony środowiska, pro-
jektowanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja, powielanie i wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie kompu-
terów, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego�

(111) 329210 (220) 2019 08 19 (210) 503543
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) sKy TOWeR sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s
(540) 

(591) niebieski
(531) 01�01�02, 27�05�21, 29�01�04
(510), (511) 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem 
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem lokali usłu-
gowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia dzia-
łalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budow-
lanego, realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i  niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończenio-
wych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restau-
racji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i  osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzch-
ni, prace budowlano-wykończeniowe w  zakresie wystroju wnętrz, 
41 organizowanie: koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, wystaw, zjazdów, konkursów i przyjęć�

(111) 329211 (220) 2019 08 19 (210) 503544
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 04
(732) sKy TOWeR sPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sKy sPaRK WROCłaW
(540) 

(591) niebieski
(531) 01�01�02, 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem 
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem lokali usłu-
gowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia dzia-
łalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budow-
lanego, realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i  niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończenio-

wych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restau-
racji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i  osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzch-
ni, prace budowlano-wykończeniowe w  zakresie wystroju wnętrz, 
41 organizowanie: koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, wystaw, zjazdów, konkursów i przyjęć�

(111) 329212 (220) 2019 08 19 (210) 503546
(151) 2020 01 23 (441) 2019 09 30
(732) sKURa anna WaW PROJeCT-anna sKURa, Reda (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nUsa
(540) 

(531) 06�03�03, 26�01�02, 26�01�16, 27�05�01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, pobieralne apli-
kacje na  telefony komputerowe do  zarządzania informacjami, etui 
na  smartfony, etui na  okulary, 14 akcesoria do  biżuterii, amulety, 
akcesoria do  zegarków, amulety będące biżuterią, artykuły ozdob-
ne [ozdóbki lub biżuteria] do  użytku osobistego, artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria, biżuteria bę-
dąca wyrobami z  metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria 
emaliowana, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, 
biżuteria w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżu-
teria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
biżuteria z  tworzyw sztucznych, biżuteria ze  srebra wysokie] próby, 
biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, bransoletki charytatywne, bran-
soletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki 
powlekane srebrem, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnianych 
koralików, bransoletki z koralików, bransoletki z metali szlachetnych, 
bransolety, breloczki do kluczy, części i akcesoria do biżuterii, fanta-
zyjna biżuteria, kasetki na biżuterię, kasetki na biżuterię [na miarę], ka-
setki na biżuterię [szkatułki], kasetki skórzane na biżuterię, klipsy, kol-
czyki, kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, kolczyki koła, kolczyki 
powlekane srebrem, kolczyki wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, 
koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki z metali 
szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki z metali szlachetnych, 
łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, łańcuszki z metali szla-
chetnych na bransoletki, małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szla-
chetnych, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki [wyroby jubiler-
skie], naszyjniki z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], pierścionki, 
pierścionki [biżuteria], pierścionki (wyroby jubilerskie), pierścionki 
powlekane srebrem, pudełka na  biżuterię [dopasowane], sztucz-
na biżuteria na ciało, sztuczna biżuteria, 16 etui do notatników, etui 
na paszporty, bloczki do pisania, kalendarze, kalendarze drukowane, 
kalendarze ścienne, kartki z życzeniami, kartony do pakowania, karto-
ny do dostarczania towarów, kartony z tektury do pakowania, naklejki, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], worki z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 18 torby, torby na obuwie, torby na ubrania, 20 me-
ble, komody [meble], lustra [meble], meble domowe, meble łazien-
kowe, 24 dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tekstylne serwety 
na stół, dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], koce 
do użytku na wolnym powietrzu, koce na kanapę, koce wełniane, ko-
cyki dla niemowląt [rożki], materiały tkane do foteli, materiały tkane 
do mebli, maty lniane, metki, narzuty, 25 akcesoria na szyję, bandany 
na szyję, bluzki, buty damskie, buty dla kobiet, buty na płaskim ob-
casie, buty płócienne, buty skórzane, chusty, szale na głowę, czapki 
bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki z daszkiem, espadryle, halki 
[odzież], kapelusze plażowe, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kombi-
nezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kostiumy 
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kąpielowe dla kobiet, luźne sukienki o prostym kroju, obuwie dla ko-
biet, sandały damskie, sandały, sukienki damskie, suknie koktajlowe, 
tuniki, tuniki hawajskie, odzież dziana, 35 aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w  komputerowych bazach danych, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputero-
we zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi konsultingowe w zakresie marketin-
gu internetowego, usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprze-
dażą odzieży i  dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą mebli, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, administrowanie sprzedażą, promocja sprzeda-
ży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie kwiatów, usługi 
reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, administrowanie i  orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z biżuterią, pozyskiwanie umów na zakup 
i sprzedaż towarów i usług�

(111) 329213 (220) 2019 08 19 (210) 503555
(151) 2020 01 23 (441) 2019 09 30
(732) sKURa anna WaW PROJeCT-anna sKURa, Reda (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nUsa
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, pobieralne apli-
kacje na  telefony komputerowe do  zarządzania informacjami, etui 
na  smartfony, etui na  okulary, 14 akcesoria do  biżuterii, amulety, 
akcesoria do  zegarków, amulety będące biżuterią, artykuły ozdob-
ne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne 
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria, biżuteria bę-
dąca wyrobami z  metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria 
emaliowana, biżuteria na  ciało, biżuteria osobista, biżuteria sztucz-
na, biżuteria w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, biżuteria z  tworzyw sztucznych, biżuteria ze  srebra wysokie] 
próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, bransoletki charytatyw-
ne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na  kostkę, 
bransoletki powlekane srebrem, bransoletki przyjaźni, bransoletki 
z drewnianych koralików, bransoletki z koralików, bransoletki z me-
tali szlachetnych, bransolety, breloczki do kluczy, części i akcesoria 
do biżuterii, fantazyjna biżuteria, kasetki na biżuterię, kasetki na bi-
żuterię [na  miarę], kasetki na  biżuterię [szkatułki], kasetki skórzane 
na biżuterię, klipsy, kolczyki, kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, 
kolczyki koła, kolczyki powlekane srebrem, kolczyki wiszące, kolczyki 
z metali szlachetnych, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżute-
ria], łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki 
z metali szlachetnych, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, 
łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, małe szkatułki na bi-
żuterię, nie  z  metali szlachetnych, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], 
naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z  metali szlachetnych, 
ozdoby [biżuteria], pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki 
(wyroby jubilerskie), pierścionki powlekane srebrem, pudełka na bi-
żuterię [dopasowane], sztuczna biżuteria na  ciało, sztuczna biżu-
teria, 16 etui do  notatników, etui na  paszporty, bloczki do  pisania, 
kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kartki z ży-
czeniami, kartony do pakowania, kartony do dostarczania towarów, 
kartony z tektury do pakowania, naklejki, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], worki z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 torby, tor-
by na  obuwie, torby na  ubrania, 20 meble, komody [meble], lustra 
[meble], meble domowe, meble łazienkowe, 24 dekoracje ścienne 
z tkanin, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, dekoracyjne tkaniny 
ścienne [z materiałów tekstylnych], koce do użytku na wolnym po-
wietrzu, koce na kanapę, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], 
materiały tkane do foteli, materiały tkane do mebli, maty lniane, met-
ki, narzuty, 25 akcesoria na szyję, bandany na szyję, bluzki, buty dam-
skie, buty dla kobiet, buty na płaskim obcasie, buty płócienne, buty 
skórzane, chusty, szale na  głowę, czapki bejsbolówki, czapki base-
ballowe, czapki z daszkiem, espadryle, halki [odzież], kapelusze pla-
żowe, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kombinezony, kombinezony 

damskie jednoczęściowe [playsuit], kostiumy kąpielowe dla kobiet, 
luźne sukienki o prostym kroju, obuwie dla kobiet, sandały damskie, 
sandały, sukienki damskie, suknie koktajlowe, tuniki, tuniki hawaj-
skie, odzież dziana, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja, re-
klama i  marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe, 
w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, sporządzanie indek-
sów informacji do  celów handlowych lub reklamowych, usługi po-
średnictwa w  handlu, usługi konsultingowe w  zakresie marketingu 
internetowego, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą mebli, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, 
zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, usługi w  zakresie promocji 
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie kwiatów, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z biżuterią, pozyskiwanie umów na zakup 
i sprzedaż towarów i usług�

(111) 329214 (220) 2019 08 19 (210) 503558
(151) 2020 02 14 (441) 2019 10 21
(732) DOMInIaK ZDZIsłaW ŚlUsaRsTWO, Piaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZ
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26�01�03, 26�01�18, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 12 powozy konne i części do nich�

(111) 329215 (220) 2019 08 19 (210) 503561
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) nORTh�Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) north
(540) 

(591) granatowy, biały, niebieski
(531) 24�15�21, 26�01�01, 26�01�10, 26�03�06, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 35 usługi zgrupowania na  rzecz osób trzecich towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać na stronie internetowej 
i kupować w ramach sklepu internetowego, usługi sprzedaży w ra-
mach sklepu internetowego towarów w  zakresie: urządzeń i  akce-
soriów gospodarstwa domowego, części i  zespołów zamiennych 
do  urządzeń i  akcesoriów gospodarstwa domowego oraz narzędzi 
serwisowych do nich, usługi internetowe związane z pośrednictwem 
handlowym w zakresie dostępu do informacji o oferowanych towa-
rach i  świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyj-
mowanie zamówień i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym 
osobom brania udziału w  różnorodnych transakcjach handlowych, 
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi w za-
kresie pośrednictwa handlowego, fachowe doradztwo handlowe�
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(111) 329216 (220) 2019 08 19 (210) 503562
(151) 2020 01 23 (441) 2019 09 30
(732) aFlOFaRM FaRMaCJa POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) melabiorytm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, gum, lizaków�

(111) 329217 (220) 2019 08 19 (210) 503563
(151) 2020 01 23 (441) 2019 09 30
(732) sKURa anna WaW PROJeCT-anna sKURa, Reda (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nusa-store
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, pobieralne aplikacje 
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, indeksowa-
nie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, sporządzanie 
indeksów informacji do  celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa w  handlu, usługi konsultingowe w  zakresie marketingu 
internetowego, usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  torbami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług�

(111) 329218 (220) 2019 08 19 (210) 503564
(151) 2020 01 22 (441) 2019 10 07
(732) MODeRne InVesTeRIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODeRne InVesTeRIng
(540) 

(531) 27�05�01, 26�11�08
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 37 budownictwo, 42 architektura�

(111) 329219 (220) 2019 08 19 (210) 503566
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 07
(732) KłyCIŃsKa BaRBaRa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) kapellove_love
(510), (511) 25 kapelusze, czepki kąpielowe, czapki, cylindry, bere-
ty, mitry, kapelusze papierowe, nauszniki, woalki, turbany, szkielety 
do kapeluszy, mycki, berbety, kwefy�

(111) 329220 (220) 2019 08 19 (210) 503584
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 07
(732) sTUDIO Dn DesIgn gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łomianki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gO PaRTy

(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytwo-
rzone lub przetworzone produkty ziemniaczane do wyrobu przeką-
sek, chipsy ziemniaczane, pieczone, suszone, solone, przyprawiane, 
wyłuskane i  spreparowane orzechy, orzechy nerkowce, orzechy pi-
stacjowe bez łupin, migdały, orzechy ziemne, owoce konserwowane, 
gotowane i suszone, 30 lizaki, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, 
wytłoczona i granulowana lub w inny sposób wytworzona lub prze-
tworzona tapioka, maniok, ryż, kukurydza, pszenica lub inne wyroby 
zbożowe do przekąsek, przyprawione ciastka i precle, batoniki mu-
esli, składające się głównie z orzechów, suszonych owoców, przetwo-
rzonych ziaren zbóż, czekolada i produkty czekoladowe, sosy, batony 
lukrecjowe, cukiernictwo, biszkopty,, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, 
produkty zbożowe, choinki jako słodycze, słodycze ozdobne, ciasta, 
ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na  bazie czekolady, galaretki 
owocowe, słodycze, gofry, guma do żucia nie do celów medycznych, 
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, her-
batniki petit-beurre, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, 
wyroby z kakao, karmelki, krakersy, kukurydza prażona, lody spożyw-
cze, marcepan, cukierki miętowe, miód, lody spożywcze z mrożone-
go jogurtu, Muesli, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, orzechy arachidowe, wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów, cukierki w  pastylkach, płatki kukurydziane, pomadki, pralin-
ki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, ciastka ryżowe, 
słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, lody sorbet, sosy 
do polewania deserów, tortille, przekąski ze zboża�

(111) 329221 (220) 2019 08 22 (210) 503707
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) synThOs DWORy 7 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Oświęcim (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) syneXIl
(510), (511) 1 dyspersje polimerów, wodne dyspersje polimerów, 
tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, wodne dyspersje polimero-
we stosowane w przemyśle�

(111) 329222 (220) 2019 03 28 (210) 497852
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) BaRTOCha MagDalena, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PIeseK POD sKlePeM
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skóry 
zwierzęce, skóry surowe, parasolki i  parasole (duże), torby, torebki, 
teczki (torby), plecaki, kuferki, portfele, portmonetki, wizytowniki, 
paski, walizy i inne artykuły służące do przenoszenia, bigle do tore-
bek, bigle do portmonetek, dyplomatki, etui, futerały, kosmetyczki, 
kopertówki [małe torebki], podróżne torby na  ubranie, przywieszki 
do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby, worki, sakiewki, zesta-
wy podróżne, pudełka ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtór-
nej, sztuczne futro, futra, futra (skóry), elektroniczne obroże dla zwie-
rząt domowych, getry dla zwierząt, kagańce, kokardy dla zwierząt 
domowych, okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych za-
wierające informacje medyczne, obroże dla zwierząt, nosidełka dla 
zwierząt [torby], ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, buty dla 
psów, parki (okrycia) dla psów, okrycia dla psów, okrycia dla kotów, 
odzież dla psów, rzemienie [rymarstwo], skórzane smycze, worki 
do karmienia zwierząt, wyroby rymarskie, 35 usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie sprze-
daży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprze-
daż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na  podstawie 
zamówień telefonicznych następujących towarów: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, kosmetyki, środki czystości, okulary, etui, futerały, 
torby, breloki, biżuteria, zegarki, zegary, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, skóry zwierzęce, skóry surowe, parasolki i para-
sole (duże), torby, torebki, teczki, plecaki, kuferki, portfele, portmo-
netki, wizytowniki, paski, walizy i inne artykuły służące do przenosze-
nia, bigle do  torebek, bigle do  portmonetek, dyplomatki, etui, 
futerały, kosmetyczki, kopertówki [małe torebki], podróżne torby 
na ubranie, przywieszki do bagażu, torby na zakupy na kółkach, torby 
plażowe, worki, sakiewki, zestawy podróżne, pudełka ze skóry, pudeł-
ka ze skóry lub ze skóry wtórnej, sztuczne futro, futra, futra (skóry), 
elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt, ka-
gańce, kokardy dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, obroże 
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dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroże 
dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], ubranka dla zwierząt, 
smycze dla zwierząt, buty dla psów, parki (okrycia) dla psów, okrycia 
dla psów, okrycia dla kotów, odzież dla psów, rzemienie [rymarstwo], 
skórzane smycze, worki do  karmienia zwierząt, wyroby rymarskie, 
meble, leżaki, artykuły wyposażenia wnętrz, oświetlenie, artykuły de-
koracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, 
ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multime-
dialne, audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, artykuły pi-
śmienne, artykuły papiernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, ar-
tykuły sportowe, pamięci UsB, pendrivy, sprzęt radiowo-telewizyjny, 
sprzęt audiowizualny, sprzęt i  akcesoria komputerowe, telefony 
i sprzęt telekomunikacyjny, artykuły spożywcze, czekolady, kawa, ka-
kao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, kosme-
tyki ochronne i  regeneracyjne do  pielęgnacji skóry, kosmetyki dla 
dzieci i  niemowląt, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do  makijażu, 
środki upiększające, środki perfumeryjne, kosmetyki dla zwierząt, 
dezodoranty, środki toaletowe, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i  ścierania, odświeżacze powietrza, preparaty do  pielę-
gnacji zwierząt, produkty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne, 
zioła, preparaty ziołowe i napary, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżyw-
cze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, artykuły dentystyczne, preparaty i  artykuły higieniczne, 
środki do  zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, kosmetyki 
o działaniu leczniczym, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-
gienie osobistej, budy, kojce i  legowiska dla zwierząt domowych, 
budki dla zwierząt domowych, budy dla psów, budy dla zwierząt do-
mowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki dla zwie-
rząt, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, koszyki 
dla psów, koszyki dla kotów, nadmuchiwane posłania dla zwierząt 
domowych, posłania dla kotów, posłania dla psów, posłania dla zwie-
rząt, posłania dla zwierząt domowych, przenośne budy, przenośne 
posłania dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe, łóżeczka dla pta-
ków, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla 
kotów, stoły do  pielęgnacji zwierząt domowych, stojaki na  paszę, 
skrzynki lęgowe dla zwierząt, grzebienie i gąbki, podajniki karmy dla 
zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, miski dla zwierząt domo-
wych, terraria domowe dla zwierząt, szczotki dla zwierząt domo-
wych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, koryta 
do  picia dla zwierząt, szczotki do  pielęgnacji zwierząt domowych, 
szczotki z włosia dla zwierząt, klatki druciane na zwierzęta domowe, 
szufelki do  usuwania ekskrementów zwierzęcych, naczynia na  po-
karm dla zwierząt domowych, szufelki do  sprzątania odchodów 
zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt do-
mowych, pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, rękawi-
ce do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, szczoteczki do zębów 
dla zwierząt domowych, miski do picia dla zwierząt domowych, elek-
tryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, pojemniki i ku-
wety na nieczystości, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
pojemniki stosowane w  gospodarstwie domowym do  przechowy-
wania karmy dla zwierząt domowych, szczotki i  inne artykuły 
do  czyszczenia, materiały do  wyrobu szczotek, klatki dla ptaków, 
karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności, artykuły i sprzęt 
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne 
i sztuczne choinki, akcesoria do pływania, artykuły myśliwskie i węd-
karskie, zabawki dla zwierząt, przytulanki w postaci zwierząt, zabaw-
ki w kształcie zwierząt, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabaw-
ki i  przedmioty do  zabawy dla zwierząt domowych, gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla psów, 
sztuczne kości będące zabawkami dla psów, żywe zwierzęta, organi-
zmy do hodowli, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ziar-
na nie ujęte w innych klasach, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne, 
świeże warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, grzyby, rośliny, 
nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, świeże owoce, świeże 
orzechy, świeże zioła, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], 
rośliny doniczkowe, sadzonki, żywe rośliny do akwariów, artykuły ja-
dalne do żucia dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, arty-
kuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt na ba-
zie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 
psów, artykuły spożywcze o  smaku mięsa z  kurczaka do  karmienia 
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, 
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożyw-

cze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w po-
staci kółeczek do  karmienia kotów, artykuły spożywcze w  postaci 
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mię-
so z  kurczaka do  karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające fosfo-
ran służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające 
wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wo-
łowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątrób-
kę do karmienia psów, białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów 
medycznych], ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciastecz-
ka zbożowe dla zwierząt, ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, 
ciastka dla zwierząt, ciastka owsiane do  spożycia przez zwierzęta, 
ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, drożdże 
do pasz dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (prepara-
ty zwiększające niesienie się-), ekstrakty słodowe do spożycia przez 
zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, herbatni-
ki owsiane do spożycia przez zwierzęta, jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt do-
mowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne siemię 
lniane, nieprzetworzone, jadalne smakołyki dla koni, jadalne smako-
łyki dla zwierząt, karma dla drobiu, karma dla dzikiego ptactwa, kar-
ma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma dla ryb, 
karmy dla kotów, kanny o smaku sera dla psów, karmy w puszce prze-
znaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kiełki 
pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla 
psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, krewetki w so-
lance przeznaczone do  pożywienia dla ryb, kukurydza do  spożycia 
przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzę-
ta, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], lizawka (sól do lizania 
dla zwierząt), nasiona dla ptaków, napoje dla zwierząt z rodziny psów, 
napoje dla zwierząt domowych, napoje dla kotów, możliwe do stra-
wienia kości do żucia dla psów, mleko w proszku dla szczeniąt, mleko 
w proszku dla kociąt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako 
karma dla cieląt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mielo-
ne produkty spożywcze dla zwierząt, mleko do stosowania jako arty-
kuł spożywczy dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składają-
cy się z ryb, pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane 
lub konserwowane dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych 
w formie gryzaków, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spo-
żywcze dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt, produkty do tu-
czenia zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, pro-
dukty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, produkty żywnościowe 
dla zwierząt na bazie mleka, przysmaki dla kotów [jadalne], przysma-
ki dla psów [jadalne], słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, 
suchary dla psów, substytuty mleka do użycia jako produkty żywno-
ściowe dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, smakołyki dla zwierząt 
domowych w rodzaju patyczków wołowych, gazety, czasopisma, al-
bumy, materiały piśmienne, fotografie, pudełka, torby i  torebki 
do pakowania, kalendarze, długopisy, serwetki papierowe, flagi pa-
pierowe, chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, katalogi 
branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, 
informatory, papier, tektura i  wyroby z  tych materiałów, torebki 
na nieczystości, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo 
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, 
poszukiwanie partnerów handlowych, pośrednictwo handlowe, in-
formacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów 
na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, prze-
targów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w  celach han-
dlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach han-
dlowych, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności handlowej i  gospodarczej, opracowywanie informacji 
statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami da-
nych w  systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do  kom-
puterowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompila-
cji danych w  komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w  bazach i  plikach 
komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo 
i  informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz 
cen w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywany-
mi przez Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
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i usług, 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, organizo-
wanie konkursów, organizowanie uroczystości, usługi wydawnicze 
i reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficz-
ne, publikowanie tekstów, albumów, fotografii, książek, periodyków, 
czasopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizu-
alnych, publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedial-
nych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz 
programów radiowych i  telewizyjnych, działalność wydawnicza 
w formie elektronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych no-
śnikach informacji oraz w formie papierowej, publikowanie książek, 
wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek, albumów, cza-
sopism, katalogów i  gazet, włącznie z  elektroniczną formą, także 
w Internecie, organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, lote-
rii, przyjęć i  wystaw, zabaw, festynów, pikników, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, 
organizowanie wystaw w  celach edukacyjno-szkoleniowych oraz 
kulturalnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów, treningów, zlotów, szko-
leń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawa-
nie nagród, nauczanie, kształcenie i  rozrywka za  pośrednictwem 
Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie komputerowych, 
elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie edukacji, 
kształcenia i rozrywki, usługi kształcenia interaktywnego, gry on-line, 
informacja o ww� usługach�

(111) 329223 (220) 2019 03 28 (210) 497862
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 22
(732) MUlTIFaRB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My5
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały, szary
(531) 26�04�02, 26�04�05, 26�04�17, 26�04�18, 27�05�01, 27�05�05, 
27�07�01, 29�01�14
(510), (511) 2 farby, lakiery, emalie, farby podkładowe, środki do kon-
serwacji drewna, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drew-
na, 16 pędzle, folie malarskie, wałki malarskie, taśmy przylepne ma-
larskie, 17 pianki izolacyjne, silikonowe masy uszczelniające�

(111) 329224 (220) 2019 03 28 (210) 497871
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) RaDZKI RaFał RaVneT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ravnet
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich 
mebli, wyposażenia biurowego, sprzętu i  oprogramowania kom-
puterowego, sprzętu telekomunikacyjnego, w  celu ich  dogodnego 
obejrzenia i  umożliwienia dokonania zakupu, również przez domy 
sprzedaży wysyłkowej oraz bezpośrednio poza siecią sklepową 
i drogą on-line, usługi w zakresie wynajmu maszyn, urządzeń biuro-
wych, maszyn księgujących i liczących, 37 usługi w zakresie instalacji, 
konserwacji i naprawy elektrycznej aparatury sterowniczej, sprzętu 
elektronicznego, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontro-
lnych, badawczych, testujących i  nawigacyjnych, usługi w  zakresie 
naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń 
biurowych, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konfe-
rencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, kursów 
i  szkoleń dotyczących sprzętu i  oprogramowania komputerowego 
i  telekomunikacyjnego, 42 usługi w  zakresie prac badawczo-roz-
wojowych w  dziedzinie nauk techniczno-informatycznych, usłu-
gi w  zakresie przetwarzania danych, usługi w  zakresie tworzenia, 
utrzymywania i prowadzenia stron internetowych dla osób trzecich, 

usługi w zakresie analiz systemów komputerowych, opracowywanie 
projektów techniczno-informatycznych, w tym projektowania opro-
gramowania komputerowego i  systemów komputerowych, usługi 
w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie 
konwersji danych przez programy komputerowe, usługi w  zakre-
sie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi w za-
kresie analizy, projektowania, instalacji, konserwacji, powielania 
i wypożyczania sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie obsługi informatycznej osób trzecich (outsourcing), usługi 
w zakresie wynajmu sprzętu komputerowego�

(111) 329225 (220) 2019 03 29 (210) 497925
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa W łOWICZU, 
łowicz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bez deka mleka
(540) 

(591) granatowy, biały, żółty, zielony
(531) 27�05�01, 05�03�11, 29�01�15
(510), (511) 29 wyroby mleczarskie pozbawione składników po-
chodzenia zwierzęcego i  odzwierzęcego, sery, desery, jogurty, ke-
firy, mleko, mleko w proszku, mleko zagęszczone, napoje mleczne, 
śmietana, twarogi pozbawione składników pochodzenia zwierzę-
cego i odzwierzęcego, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
mleczarskich pozbawionych składników pochodzenia zwierzęcego 
i  odzwierzęcego, prowadzenie sklepów i  hurtowni internetowych 
z  artykułami mleczarskimi pozbawionymi składników pochodzenia 
zwierzęcego i odzwierzęcego�

(111) 329226 (220) 2019 03 29 (210) 497928
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 22
(732) Canopy growth Corporation, smiths Falls (Ca)
(540) (znak słowny)
(540) CanOPy gROWTh
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych, zarządzanie nimi 
i prowadzenie ich w branży opieki zdrowotnej, branży weterynaryj-
nej, branży marihuany leczniczej, branży konopi siewnych i w branży 
zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej mari-
huany leczniczej, marihuany i konopi siewnych, marketing, mianowi-
cie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, 
usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produk-
tów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług 
innych osób, 36 inwestycje finansowe w przedsiębiorstwa z branży 
opieki zdrowotnej, branży weterynaryjnej, branży marihuany lecz-
niczej, przemysłu konopi siewnych i  przemysłu zaawansowanych 
technologii, dystrybucja dywidend, zysków, zysków kapitałowych, 
środków pieniężnych i papierów wartościowych od firm działających 
w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej, branży ko-
nopi siewnych i branży zaawansowanych technologii, a mianowicie 
inwestycje kapitałowe, doradztwo finansowe, sponsoring finanso-
wy, inwestowanie funduszy, 41 dostarczanie informacji, wiadomości 
i  komentarzy dotyczących kultury masowej, polityki i  aktualności, 
usługi edukacyjne i  usługi edukacyjne dla pacjentów mianowicie 
materiały audio, wizualne i drukowane, seminaria, warsztaty, zajęcia 
i sesje szkoleniowe w dziedzinie leczniczej marihuany i konopi siew-
nych, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty i semi-
naria w dziedzinie ogrodnictwa, udostępnianie strony internetowej 
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dostarczającej informacji edukacyjnych dotyczących medycznej 
marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne i  szkoleniowe do-
tyczące sprzedaży i selekcji medycznych konopi siewnych i produk-
tów z konopi siewnych do celów medycznych, zapewnianie edukacji 
medycznej w dziedzinie medycznych konopi siewnych i produktów 
z konopi siewnych do celów medycznych, udostępnianie strony edu-
kacyjnej zawierającej oceny, recenzje i zalecenia dotyczące marihu-
any i produktów z marihuany medycznej, wskazań i skutków działa-
nia poszczególnych odmian konopi siewnych, korzyści z medycznej 
marihuany i  produktów z  konopi siewnych do  celów medycznych, 
udostępnianie edukacyjnej strony internetowej zawierającej bada-
nia w dziedzinie medycznej marihuany i produktów z konopi siew-
nych do celów medycznych, usługi edukacyjne i szkoleniowe doty-
czące konopi siewnych w branży weterynaryjnej i branży opieki nad 
zwierzętami, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, 
kongresów, forów i seminariów, organizacja wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, praktyczne szkolenia w  dziedzinie me-
dycznej marihuany i konopi siewnych, 42 badania naukowe, badania 
i rozwój w dziedzinie medycznej marihuany i konopi siewnych, bada-
nia kliniczne, badania jakości konopi siewnych, 44 obsługa strony in-
ternetowej dostarczającej informacji o zaletach marihuany leczniczej 
i  konopi siewnych, działań i  badań związanych z  leczniczą marihu-
aną i konopiami siewnymi, obsługa strony internetowej zawierającej 
informacje dotyczące ocen, recenzji i  zaleceń odnośnie produktów 
leczniczych z marihuaną publikowanych przez użytkowników, do ce-
lów komercyjnych, obsługa strony internetowej dostarczającej in-
formacji w dziedzinie marihuany leczniczej oraz wskazań i skutków 
poszczególnych szczepów konopi siewnych, usługi konsultacyjne 
dotyczące stosowania marihuany, konopi i ich pochodnych dla celów 
leczniczych, alternatywne usługi medyczne, poradnictwo zdrowot-
ne, dostarczanie informacji, wiadomości i komentarzy dotyczących 
zdrowia, ogrodnictwo, usługi szkółek roślin �

(111) 329227 (220) 2019 03 29 (210) 497933
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 22
(732) KOsZaReK lIlIana, sierakowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDZI MI sIĘ OPTyK l�M� Koszarek
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 02�09�04, 16�03�13, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 9 szkła optyczne, wyroby optyczne, okulary, okulary ko-
rekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, soczewki 
kontaktowe, lornetki, lupy, gogle do uprawiania sportu, etui na oku-
lary, pojemniki na soczewki kontaktowe, lusterka optyczne, akcesoria 
do  okularów i  soczewek kontaktowych, 44 usługi optyczne, usługi 
medyczne w zakresie okulistyki�

(111) 329228 (220) 2019 03 29 (210) 497937
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) TeleWIZJa POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wół na stół
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, ciemnozielony, biały, szary, czarny, 
beżowy, różowy, brązowy, pomarańczowy, ciemnoczerwony
(531) 08�05�01, 27�05�01, 29�01�15

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i  reportaże utrwalone w  formie multi-
medialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzylep-
ne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, usługi marketingu i  public relations, 
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, 
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usłu-
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i  audioteksto-
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i  imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i  stu-
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi 
w  zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w  zakresie projekto-
wania i  tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne�
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(111) 329229 (220) 2019 03 29 (210) 497941
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) KOWalCZyK gRZegORZ, łeba (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaaTOn
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, batony ener-
getyczne i  regeneracyjne, żele energetyczne i  regeneracyjne, kon-
centraty energetyczne i regeneracyjne, tabletki energetyczne i rege-
neracyjne, odżywki białkowe, witaminy i minerały, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 32 napoje, napoje energetyzujące i  izotoniczne, 
napoje regeneracyjne, napoje dla sportowców, ekstrakty do  pro-
dukcji napojów, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, handel 
detaliczny, handel hurtowy i sprzedaż stacjonarna oraz internetowa 
(wysyłkowa, handel elektroniczny, telemarketing) w  zakresie nastę-
pujących towarów: suplementy diety i preparaty dietetyczne, batony 
energetyczne i  regeneracyjne, żele energetyczne i  regeneracyjne, 
koncentraty energetyczne i  regeneracyjne, tabletki energetyczne 
i regeneracyjne, odżywki białkowe, witaminy i minerały, odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, produkty żywnościowe, zdrowa żywność, suple-
menty diety, batony, żele dla sportowców, sprzęt sportowy, przyrządy 
do ćwiczeń, akcesoria sportowe, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, organizowanie targów i  wystaw 
w celu prezentacji i/lub reklamy towarów i usług, doradztwo i pomoc 
w  zakresie organizowania, prowadzenia i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, optymalizacja stron internetowych, projektowanie ma-
teriałów reklamowych i usługi reklamowe, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej i materiałów reklamowych�

(111) 329230 (220) 2019 03 30 (210) 497955
(151) 2019 11 15 (441) 2019 06 03
(732) aC sOFTWaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Paczków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26�01�01, 26�11�09, 29�01�12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i aparaty do re-
jestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i  obrazu, elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe 
i  przeciwpożarowe, sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mecha-
niczne, urządzenia do  kontroli i  regulacji ciepła, oprogramowanie 
informatyczne na  powszechnie dostępnych nośnikach informacji, 
programy komputerowe ładowalne i  nagrane, oprogramowanie 
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, domo-
fony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketin-
gu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem 
internetu, organizowanie wystaw i  pokazów w  celach handlowych 
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie 
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, 
sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, odtwarzania 
oraz przesyłania dźwięku i  obrazu, elektrycznych i  elektronicznych 
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomia-
rowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych i  przeciw-
pożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwiękowych, mecha-
nicznych, urządzeń do  kontroli i  regulacji ciepła, oprogramowania 
informatycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, 
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, oprogramo-
wania systemowego komputerów, komputerów i sprzętu kompute-

rowego, domofonów, wideofonów, 37 usługi montażowe z zakresu 
inteligentnych instalacji elektrycznych i  elektronicznych, sieci tele-
informatycznych, systemów audio i  wideo, systemów alarmowych, 
systemów kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej bu-
dynku, systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usługi 
z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwa-
rancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 42 usługi 
z  zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, automatyki bu-
dynku, sieci komputerowych, systemów bezpieczeństwa, systemów 
audio i wideo oraz doradztwo w tym zakresie�

(111) 329231 (220) 2019 04 01 (210) 497963
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) sZTanDOR TOMasZ anTOM, Rzgów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a anTOM ZnICZe
(540) 

(591) czarny, beżowy, pomarańczowy, szary, ciemnoszary
(531) 01�15�05, 10�01�20, 26�11�03, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne nieelektryczne�

(111) 329232 (220) 2019 04 01 (210) 497971
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) aB TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) adam baron
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kasetki, 
kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, kosmetyczki, 
kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce, portfele, portmonetki, pudła, rączki, rzemyki, sa-
kwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki 
damskie, torebki do  noszenia przy pasku, torebki noszone na  bio-
drach, uchwyty, walizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie� kagań-
ce, obroże, smycze�

(111) 329233 (220) 2019 04 01 (210) 497972
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) aB TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy
(531) 04�03�09, 29�01�11
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kasetki, 
kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, kosmetyczki, 
kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce, portfele, portmonetki, pudła, rączki, rzemyki, sa-
kwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki 
damskie, torebki do  noszenia przy pasku, torebki noszone na  bio-
drach, uchwyty, walizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie� kagań-
ce, obroże, smycze�
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(111) 329234 (220) 2019 04 01 (210) 497973
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) aB TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy
(531) 26�02�18, 27�01�06, 29�01�11
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kasetki, 
kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, kosmetyczki, 
kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce, portfele, portmonetki, pudła, rączki, rzemyki, sa-
kwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki 
damskie, torebki do  noszenia przy pasku, torebki noszone na  bio-
drach, uchwyty, walizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie� kagań-
ce, obroże, smycze�

(111) 329235 (220) 2019 04 01 (210) 497974
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) aB TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aDaM BaROn
(540) 

(591) granatowy
(531) 04�03�09, 24�01�01, 26�02�18, 27�01�06, 27�05�01, 29�01�11
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui, kasetki, 
kapelusze, klasery, komplety podróżne, kopertówki, kosmetyczki, 
kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce, portfele, portmonetki, pudła, rączki, rzemyki, sa-
kwy, sakiewki, siatki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki 
damskie, torebki do  noszenia przy pasku, torebki noszone na  bio-
drach, uchwyty, walizki, walizy, worki, woreczki, derki końskie� kagań-
ce, obroże, smycze�

(111) 329236 (220) 2019 04 01 (210) 497987
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 01
(732) KlaMal sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Odechów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KlaMal
(540) 

(591) czerwony
(531) 27�05�01, 29�01�01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe-szkielety ramowe [budownictwo], 
konstrukcje stalowe [budownictwo], skrzynie [konstrukcje metalowe], 
cokoły (metalowe) [konstrukcje], rampy metalowe [konstrukcje], pół-
ki metalowe [konstrukcje], podia [konstrukcje metalowe], metalowe, 
przenośne konstrukcje budowlane, listwy profilowane metalowe dla 
budownictwa, listwy profilowe, metalowe dla budownictwa, mate-
riały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, okucia stosowane 

w  budownictwie, metalowe, płytki metalowe do  użytku w  budow-
nictwie, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe [magazynowanie, 
transport], drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, na-
pinacze drutu metalowe [zaciski naprężającej, przewody drutowe jako 
splotki, metalowe przewody drutowe do wiązania przedmiotów, kosze 
szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, łańcuchy metalowe, łańcuchy 
zabezpieczające, metalowe, złącza metalowe do  łańcuchów, spręży-
ny [drobnica metalowa], metalowe okucia stolarskie, metalowe pale-
ty, silosy metalowe, 7 maszyny budowlane, wyciągi [dźwigi], dźwigi 
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania], chwytaki wieloskorupowe 
[maszyny], chwytaki do drewna [części maszyn], maszyny do obróbki 
metali, obrabiarki, przecinarki [obrabiarki], maszyny górnicze, świdry 
górnicze, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, betoniarki, prze-
nośniki taśmowe, szczotki obrotowe do maszyn, maszyny do belowa-
nia, 8 świdry ciesielskie, topory ciesielskie [narzędzia ręczne], topory 
ciesielskie [do  wycinania gniazda czopa], zaciski ciesielskie i  bednar-
skie, 17 materiały do  pakowania [amortyzacja, wypychanie] z  gumy 
lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw 
sztucznych, podkładki z  gumy lub włókna wulkanizowanego, tor-
by [koperty, woreczki] z  gumy do  pakowania, złączki, niemetalowe, 
do rur elastycznych, uszczelki do rur, kształtki, niemetalowe, do rur ela-
stycznych, kształtki, niemetalowe, do  rur sztywnych, zawory z  gumy, 
wiązania z gumy, węże hydrauliczne z gumy, arkusze podpodłogowe 
z gumy, materiały wypełniające z gumy, materiały wyściełające z gumy, 
paski uszczelniające z  gumy, opakowania [amortyzujące i  wyściełają-
ce] z gumy, niemetalowe przewody giętkie wykonane z gumy, profile 
z gumy do użytku w produkcji, zatyczki z gumy do użytku w produkcji, 
profilowane paski z gumy do użytku w produkcji, 19 rury spustowe nie-
metalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rury drenażowe 
niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, elementy budowlane 
niemetalowe w postaci płyt, płyty budowlane z tworzyw sztucznych, 
płyty podłogowe z tworzyw sztucznych, płyty brukowe, niemetalowe, 
płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do  bruko-
wania wykonane z  materiałów niemetalowych, płyty nagrobne nie-
metalowe, podłogowe płyty parkietowe, arkusze z  tworzyw sztucz-
nych do stosowania w produkcji, zawory wodociągowe niemetalowe 
i nie z tworzyw sztucznych, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, okrycia niemetalowe dla budownictwa, profile niemeta-
lowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla budownictwa, wsporni-
ki niemetalowe do użytku w budownictwie, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, betonowe elementy budowlane, betonowe wyroby bu-
dowlane, gips [materiał budowlany], płyty gipsowe do celów budow-
lanych, tynk gipsowy, płyta gipsowo-kartonowa, zaprawa murarska 
gipsowa, słupy cementowe, mieszanki cementowe, płyty cementowe, 
materiały cementujące, preparaty cementujące, cementowe powłoki 
ścienne, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, płyty 
brukowe, niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], płyty stolarskie, wyroby 
stolarskie z  drewna do  wykorzystania w  budynkach, płyty gipsowe, 
20 wyroby stolarskie, meble ogrodowe, pudełka drewniane lub z two-
rzyw sztucznych, opakowania drewniane do butelek, spusty [zawory] 
z  tworzyw sztucznych, zawory przewodów drenażowych, niemetalo-
we i nie z  tworzyw sztucznych, zawory, niemetalowe, inne niż części 
maszyn, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, zawory wo-
dociągowe z tworzyw sztucznych, palety drewniane, tablice reklamo-
we, 37 instalacja, konserwacja i naprawo maszyn, naprawa niewielkich 
artykułów metalowych, naprawa i konserwacja sprzętu budowlanego, 
40 obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka [odzyskiwanie 
surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, obróbka materiałów 
uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych]�

(111) 329237 (220) 2019 03 30 (210) 497947
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) DaKOMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wiązowna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DaKOMa
(540) 

(531) 27�05�01
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne do  renowacji skór, silikony do  skór, 
preparaty do  zmiękczania skór, środki chemiczne do  impregnacji 
materiałów tekstylnych i  skóry, środki do  konserwacji skóry, środ-
ki do  pielęgnacji i  zabezpieczania produktów ze  skóry naturalnej, 
ekologicznej, zamszu, nubuku w  formie kremów, past, wosków, 
aerozoli, pasty do  obuwia, wosk do  obuwia, krem do  obuwia, pre-
paraty czyszczące do  obuwia, kosmetyki do  obuwia, kremy, pasty 
i wosk do skór zwierzęcych, preparaty do czyszczenia, pasty do pod-
łogi i mebli, środki do polerowania, preparaty do polerowania, kre-
my i  woski do  polerowania, wosk do  podłóg, wosk do  parkietów, 
preparaty do  pielęgnacji, konserwacji, czyszczenia i  polerowania 
mebli z  drewna, imitacji drewna i  tworzyw sztucznych, kosmetyki, 
dezodoranty do  użytku osobistego, mydła dezodoryzujące, mydła 
dezynfekujące, mydła przeciwpotowe do  stóp, perfumy, produkty 
perfumeryjne, dezodoranty do  obuwia, wkładki do  obuwia do  ce-
lów ortopedycznych, usztywniające wkładki ortopedyczne, wkładki 
korekcyjne i  profilaktyczne przeciwko płaskostopiu, ortopedyczne 
wkładki do  obuwia wspomagające, półwkładki, podpiętki, zapiętki 
i  wyściółki do  obuwia do  celów ortopedycznych, szczotki do  bu-
tów, szczotki do  nakładania substancji konserwujących na  obuwie, 
szczotki do  czyszczenia obuwia, szczotki do  polerowania obuwia, 
gąbki ścierne do  szorowania skór, gumowe kostki do  czyszczenia 
obuwia, skór, zamszu i nubuku, łyżki do butów, prawidła do butów, 
pachołki do ściągania butów, nieelektryczne przyrządy do woskowa-
nia i polerowania butów, ściereczki do czyszczenia, waciki do czysz-
czenia, miotełki do usuwania kurzu z mebli, ściereczki do wycierania 
mebli, wkładki do  obuwia, wkładki do  obuwia relaksujące, wkładki 
do  obuwia żelowe, wkładki do  obuwia antyperspiracyjne, wkładki 
do  obuwia zapachowe, półwkładki, podpiętki, zapiętki i  wyściółki 
do  obuwia, sznurowadła do  butów, zapięcia do  obuwia, sprzączki 
do  obuwia, haczyki do  obuwia, ozdoby do  obuwia, 40 wyrób pro-
duktów na zamówienie, produkcja na zamówienie następujących to-
warów: wkładki do obuwia do celów ortopedycznych, usztywniające 
wkładki ortopedyczne, wkładki korekcyjne i profilaktyczne przeciw-
ko płaskostopiu, ortopedyczne wkładki do  obuwia wspomagające, 
półwkładki, podpiętki, zapiętki i  wyściółki do  obuwia do  celów or-
topedycznych, wkładki do  obuwia, wkładki do  obuwia relaksujące, 
wkładki do  obuwia żelowe, wkładki do  obuwia antyperspiracyjne, 
wkładki do obuwia zapachowe, półwkładki, podpiętki, zapiętki i wy-
ściółki do obuwia, kosmetyki do obuwia�

(111) 329238 (220) 2019 04 01 (210) 497993
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) MaRgO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KyK BeaRIngs
(540) 

(591) czerwony, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 25�05�02, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory ci-
śnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako części maszyn, cy-
lindry do maszyn, cylindry do silników łożyska dla czopów, czopy jako 
części maszyn, maszyny do  filtrowania, filtry jako części maszyn lub 
silników, filtry jako wkłady do  maszyn filtrujących, silniki hydraulicz-
ne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate jako zespoły ma-
szynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża 
silnika inne niż do  pojazdów lądowych, łożyska jako części maszyn, 
łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki do  ło-
żysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy jako 
części maszyn, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy 
napędu inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż 
do  pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do  pojaz-

dów lądowych, narzędzia jako części maszyn, odtłuszczacie maszyny, 
osie do  maszyn, osłony maszyn, paski napędowe do  wentylatorów 
silników, pasy do  maszyn pasy do  przenośników, pasy do  silników, 
pasy napędowe do  podnośników, młoty pneumatyczne, pneuma-
tyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki jako czę-
ści maszyn, podajniki taśm jako maszyny, łańcuchy do podnośników 
jako części maszyn, pasy napędowe do podnośników, podstawy jako 
statywy maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy jako części 
maszyn, pokrywy jako osłony jako części maszyn, pompy jako części 
maszyn lub silników, pompy jako maszyny, pompy na sprężone po-
wietrze, maszyny na  powietrze sprężone, pasy do  prądnic, łożyska 
przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcu-
chowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż 
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów 
lądowych, reduktory ciśnienia jako części maszyn, silniki elektryczne 
inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojaz-
dów lądowych, sita jako maszyny lub części maszyn, smarownice jako 
części maszyn, pompy smarownicze, sprężarki jako maszyny, sprężyny 
jako części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła 
stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy stero-
wania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze 
do maszyn i silników, szczotki jako części maszyn, taśmy do kół paso-
wych, tłoki jako części maszyn lub silników, łożyska do wałów trans-
misyjnych, wibratory jako maszyny do celów przemysłowych, zawory 
jako części maszyn lub silników, zawory jako części maszyn, koła zę-
bate jako zespoły maszynowe, 35 oferowanie w mediach produktów 
dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach 
informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, wszystkie wymienione 
usługi dotyczą wyłącznie następujących towarów: reduktory ciśnienia 
jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, zawory 
ciśnienia jako części maszyn, cylindry do maszyn, cylindry do silników 
łożyska dla czopów, czopy jako części maszyn, maszyny do filtrowa-
nia, filtry jako części maszyn lub silników, filtry jako wkłady do maszyn 
filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, 
koła zębate jako zespoły maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, 
łożyska jako części maszyn, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska 
kulkowe, koszyczki do  łożysk kulkowych, łożyska z  automatycznym 
smarowaniem, miechy jako części maszyn, młoty elektryczne, młoty 
pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, 
łańcuchy napędowe inne niż do  pojazdów lądowych, mechanizmy 
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia jako części ma-
szyn, odtłuszczacie maszyny, osie do  maszyn, osłony maszyn, paski 
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn pasy do prze-
nośników, pasy do  silników, pasy napędowe do  podnośników, mło-
ty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące do  maszyn 
i  silników, podajniki jako części maszyn, podajniki taśm jako maszy-
ny, łańcuchy do  podnośników jako części maszyn, pasy napędowe 
do podnośników, podstawy jako statywy maszyn, pokrywy jako części 
maszyn, pokrywy jako części maszyn, pokrywy jako osłony jako części 
maszyn, pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszyny, 
pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, pasy 
do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, 
przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie 
zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obro-
towego inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne 
niż do  pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia jako części maszyn, 
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe 
inne niż do pojazdów lądowych, sita jako maszyny lub części maszyn, 
smarownice jako części maszyn, pompy smarownicze, sprężarki jako 
maszyny, sprężyny jako części maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów 
lądowych, sprzęgła stałe jako złącza inne niż do pojazdów lądowych, 
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mecha-
nizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki jako części maszyn, 
taśmy do kół pasowych, tłoki jako części maszyn lub silników, łożyska 
do wałów transmisyjnych, wibratory jako maszyny do celów przemy-
słowych, zawory jako części maszyn lub silników, zawory jako części 
maszyn, koła zębate jako zespoły maszynowe, 37 informacja o napra-
wach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie to-
warów, 42 badania w dziedzinie mechaniki, inżynieria techniczna�
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(111) 329239 (220) 2019 04 01 (210) 497996
(151) 2019 10 31 (441) 2019 07 15
(732) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa RyKI, Ryki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RyKI sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa od  1926 JeDZ naturalne 
���to seria ryckich produktów dedykowanych osobom poszukującym 
tradycyjnego sera o  prostym składzie� Do  powstania takiego sera 
wystarczą 3 składniki: mleko, sól i  kultury bakterii� O  wyjątkowym 
smaku decyduje zarówno nasza receptura jak i  mleko, które 
pochodzi z jednej z najczystszych krain, pachnącej ziołami i słońcem-
lubelszczyzny� Właśnie taki jest nasz ser! BeZ KOnseRWanTÓW BeZ 
laKTOZy BeZ gMO Z MleKa OD KRÓW KaRMIOnyCh PasZaMI BeZ 
gMO ZaWaRTOŚĆ laKTOZy ˂ 0,01 g w 100 g PRODUKTU sM RyKI 
Wyprodukowano w Polsce
(540) 

(591) czerwony, biały, zielony, szary
(531) 29�01�14, 27�05�01, 27�05�08, 27�05�09, 27�05�10, 27�05�17, 27�07�01, 
27�07�11, 24�17�01, 24�17�02, 24�17�04, 24�17�05, 24�17�07, 26�01�06, 26�01�13, 
26�01�16, 26�01�17, 26�01�18, 26�01�19, 26�01�21, 26�01�22, 03�04�01, 
03�04�02, 03�04�24, 03�04�26, 01�03�20, 01�15�15, 05�01�03, 05�01�08, 
05�01�09, 05�01�16, 05�03�11, 05�03�13, 05�03�15, 06�19�01, 06�19�09, 
06�19�11, 11�03�03, 11�03�10, 08�03�08, 08�03�11, 24�17�25, 01�17�11, 01�17�25
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszan-
ki, napoje i przetwory mleczne�

(111) 329240 (220) 2019 04 01 (210) 497999
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 15
(732) POlIWKO JaROsłaW, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KIsZ Me nOW
(510), (511) 29 konserwowane warzywa, pasty warzywne, przeciery 
warzywne, mieszanki warzywne, przetwory owocowe, potrawy kon-
serwowe z warzyw, potrawy konserwowe z owoców, zupy (składniki 
do  sporządzania), grzyby konserwowane, 30 przetwory z  warzyw 
(przetwory do zup jarzynowych), musztardy, ketchup, ocet, przypra-
wy, 40 kiszenie warzyw�

(111) 329241 (220) 2019 04 01 (210) 498000
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) silky drai
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne�

(111) 329242 (220) 2019 04 01 (210) 498009
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) CaI FengWeI, Kolonia Warszawska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUCOO

(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26�04�02, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 14 zegarki�

(111) 329243 (220) 2019 04 01 (210) 498023
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) ChM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lewickie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM sPIne
(540) 

(591) czerwony
(531) 27�05�01, 29�01�01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne�

(111) 329244 (220) 2019 04 01 (210) 498027
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) ChM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lewickie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM CRanIOFaCIal
(540) 

(591) czerwony
(531) 27�05�01, 29�01�01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne�

(111) 329245 (220) 2019 04 01 (210) 498038
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 08
(732) PaDUReK BOŻena, Domaszczyn (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WyDaWnICTWO BOŻena PaDUReK
(510), (511) 9 książki w postaci elektronicznej oraz inne dźwiękowe, 
tekstowe i obrazowe publikacje elektroniczne materiałów szkolenio-
wych i instruktażowych, utrwalone na nośnikach bądź w plikach cy-
frowych, 16 książki oraz inne szkoleniowe i instruktażowe materiały 
drukowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej-internetowej, 
wysyłkowej, stacjonarnej, targowej, świadczonej przez akwizytorów 
i przedstawicieli handlowych: książek w postaci elektronicznej oraz 
innych dźwiękowych, tekstowych i  obrazowych publikacji elektro-
nicznych materiałów szkoleniowych i instruktażowych, utrwalonych 
na nośnikach bądź w plikach cyfrowych: książek oraz innych szkole-
niowych i instruktażowych materiałów drukowanych, 41 usługi wy-
dawnicze: wydawanie książek oraz innych szkoleniowych i instrukta-
żowych materiałów drukowanych�

(111) 329246 (220) 2019 04 01 (210) 498054
(151) 2019 10 31 (441) 2019 07 15
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(732) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa RyKI, Ryki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sPÓłDZIelnIa MleCZaRsKa RyKI od 1926 seR ŻÓłTy gouda 
JeDZ naturalne PROsTy sKłaD mleko sól kultury bakterii
(540) 

(591) czerwony, biały, złoty, szary, zielony
(531) 29�01�15, 27�05�01, 27�05�08, 27�05�09, 27�05�10, 27�05�17, 
27�07�01, 27�07�11, 03�04�01, 03�04�02, 03�04�24, 03�04�26, 05�01�03, 
05�01�08, 05�01�16, 06�19�01, 06�19�09, 06�19�11, 05�03�11, 05�03�13, 
05�03�16, 26�01�01, 26�01�04, 26�01�17, 26�01�18, 26�01�21, 26�01�22, 
24�17�01, 24�17�02
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszan-
ki, napoje i przetwory mleczne�

(111) 329247 (220) 2019 04 01 (210) 498072
(151) 2019 11 15 (441) 2019 06 03
(732) IP CenTRUM MIChalaK sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IP Centrum Intellectual Property
(540) 

(591) granatowy, czarny
(531) 03�11�07, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o  edukacji, orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do po-
brania, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, wyższe uczelnie�

(111) 329248 (220) 2019 04 01 (210) 498078
(151) 2019 11 18 (441) 2019 06 03
(732) Unipharm laboratories limited, Dublin (Ie)
(540) (znak słowny)
(540) BallaMIn TM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, materiały do plombowania zębów, 10 aparaty i  in-
strumenty medyczne i weterynaryjne, artykuły do karmienia i smoczki, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i  sztuczne implanty, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, 32 napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, soki, woda [napoje], 
napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych]�

(111) 329249 (220) 2019 04 01 (210) 498079
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 22
(732) Tan-VIeT InTeRnaTIOnal sPÓłKa aKCyJna, łęgowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOKyOTO
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26�02�03, 26�11�03, 26�11�08, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, 
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, 
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa 
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus 
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziem-
niaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, 
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje ja-
dalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), roz-
drobnione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy 
spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze sma-
ku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy 
do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron 
i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, po-
trawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, 
mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukierni-
cze i  piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki kukury-
dziane, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszony, imbir marynowany, pra-
żone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 31 orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu, 
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne do-
datki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków 
takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały, 
daktyle, grzyby świeże, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, bezalko-
holowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, wody mineralne 
i gazowane, soki owocowe, syropy, 33 alkohole, napoje alkoholowe�

(111) 329250 (220) 2019 04 02 (210) 498088
(151) 2019 11 15 (441) 2019 06 03
(732) gRUPa aZOTy sPÓłKa aKCyJna, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TaRsInT
(510), (511) 17 proszki polimerowe do  druku 3D, proszki polimero-
we w tym z dodatkami do spiekania laserowego w technologii sls, 
proszki z zawartością poliamidu do druku 3D�

(111) 329251 (220) 2019 04 02 (210) 498097
(151) 2019 11 18 (441) 2019 06 03
(732) MeDIaeXPeRT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MeDIa eXPeRT PRIMe
(510), (511) 16 druki, maszyny do  pisania i  sprzęt biurowy, materia-
ły szkoleniowe i  instruktażowe, czasopisma i  wydawnictwa perio-
dyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących 
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasowni-
ce elektryczne, otwieracze do  puszek, roboty kuchenne elektrycz-
ne, suszarki i  suszarko-wirówki do  celów domowych, szatkownice 
do  warzyw, ubijaczki elektryczne do  użytku domowego, krajalnice 
do  chleba, malaksery, maselnice, maszynki do  siekania, urządzenia 
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomiesz-
czeń, maszynki do  mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze 
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soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, roz-
drabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyk-
tafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, 
kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt kompute-
rowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka elektryczne, 
zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy 
komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy sklepowe, sprzęt 
przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, 
aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, do gotowania, wen-
tylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i  instalacje klimatyzacyjne, 
elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy 
gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury, żyrandole, klosze, obudo-
wy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe, latarki, żarówki, gazowe, 
elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchen-
ki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do  kawy, kominki domowe, 
grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lo-
dówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wen-
tylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, 
rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materia-
ły szkoleniowe i  instruktażowe, czasopisma i  wydawnictwa perio-
dyczne, gazety, franszyza w  zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, 
informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa 
w prowadzeniu, zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej 
i zaopatrzenia, usługi w zakresie: administrowania działalnością han-
dlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i  reklamowych, pro-
jektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach 
masowego przekazu i  w  komputerowej sieci globalnej, aktualizacji 
materiałów reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, 
pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji 
transakcji, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny 
biznesu, prowadzenie baz danych związanych z  działalnością han-
dlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwięko-
wych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy�

(111) 329252 (220) 2019 04 02 (210) 498103
(151) 2019 11 15 (441) 2019 06 03
(732) BUnURa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DIsCOnTU
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie do  telefonów 
komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórko-
wych, oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, 
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplika-
cje do pobrania, które śledzą, rejestrują, raportują i obliczają dług, 36 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych dla innych, transfer elektroniczny funduszy, 
usługi przelewów pieniężnych z  wykorzystaniem kart elektronicz-
nych, karty kredytowe, karty debetowe, karty rabatowe, przetwarza-
nie płatności elektronicznych, usługi finansowe, przelewy pieniężne, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi przekazów pie-
niężnych, wymiana i przelew środków pieniężnych, usługi płatnicze 
dla klientów indywidualnych, udostępnianie kalkulacji kosztów onli-
ne w zakresie finansów osobistych, sprawiedliwości, wydatków, za-
dłużenia, sald i podatków�

(111) 329253 (220) 2019 04 03 (210) 498156
(151) 2019 11 19 (441) 2019 06 03
(732) BaBOOshKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babooshka
(540) 

(591) fioletowy
(531) 27�05�01, 29�01�11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne�

(111) 329254 (220) 2019 04 03 (210) 498166
(151) 2019 11 19 (441) 2019 06 03
(732) hasCO TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ValUseD noc Plus
(540) 

(591) żółty, zielony, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, różowy, 
ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 05�05�23, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby 
medyczne, produkty lecznicze�

(111) 329255 (220) 2019 04 04 (210) 498255
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 01
(732) aMBRa BRanDs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winiarnia Zamojska
(540) 

(591) czarny, jasnoszary, biały
(531) 07�01�12, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)�

(111) 329256 (220) 2019 04 04 (210) 498258
(151) 2019 11 22 (441) 2019 07 01
(732) aMBRa BRanDs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winiarnia Zamojska
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), 41 rozrywka, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, imprezy kulturalne, prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], organizacja warsztatów i  seminariów, prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach 
edukacyjnych, degustacje win [usługi rozrywkowe]�

(111) 329257 (220) 2019 04 05 (210) 498280
(151) 2019 11 19 (441) 2019 07 15
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(732) BIFIX WOJCIeCh PIaseCKI sPÓłKa JaWna, górki Małe (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX aDMIRal Tea
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 30 herbaty�

(111) 329258 (220) 2019 04 05 (210) 498285
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 15
(732) MIChalCZaK KaTaRZyna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MasZ TWaRZ
(510), (511) 44 masaże, usługi kosmetyczne�

(111) 329259 (220) 2019 04 05 (210) 498287
(151) 2019 11 05 (441) 2019 07 08
(732) lIMes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lOanna KReDyTy POŻyCZKI leasIng
(540) 

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 29�01�12, 02�03�01, 02�03�02, 02�03�16, 02�03�23, 02�01�01, 
02�01�23, 27�05�01, 20�05�23
(510), (511) 36 działalność finansowa, ubezpieczenia, bankowość, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym�

(111) 329260 (220) 2019 04 05 (210) 498293
(151) 2019 11 05 (441) 2019 07 08
(732) XOPeRO sOFTWaRe sPÓłKa aKCyJna,  
gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOPeRO WORKs, sO yOU Can TOO!
(540) 

(591) niebieski
(531) 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 42 tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika�

(111) 329261 (220) 2019 04 05 (210) 498340
(151) 2019 11 19 (441) 2019 07 15
(732) ŚWIeRlIKOWsKa MagDalena CaRPeTs&MORe,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaRPeTs & MORe
(540) 

(531) 27�05�01, 27�05�24, 25�05�02

(510), (511) 27 dywany, chodniki i maty, maty, maty łazienkowe [dy-
waniki], podkładki pod dywany, pokrycia podłogowe, tapeta, tapety 
tekstylne, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna w sklepach internetowych i stacjonarnych w za-
kresie dywanów, wykładzin dywanowych, przedmiotów wyposaże-
nia wnętrz i mebli, pokazy towarów w zakresie dywanów, wykładzin 
dywanowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz i  mebli, 42 pro-
jektowanie dywanów, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, usługi projektowania w zakresie ume-
blowania, usługi grafików, wzornictwo przemysłowe�

(111) 329262 (220) 2019 04 08 (210) 498352
(151) 2019 10 31 (441) 2019 07 15
(732) eKO-VIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Q FeleK
(510), (511) 32 piwo�

(111) 329263 (220) 2019 04 08 (210) 498376
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 15
(732) KORsZeWsKI JeRZy POlMaX, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) endermo
(510), (511) 25 odzież gotowa, kombinezony do wykonywania w nich 
zabiegów medycznego i kosmetycznego masażu�

(111) 329264 (220) 2019 04 08 (210) 498419
(151) 2020 01 14 (441) 2019 09 23
(732) Vynn gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wilcza góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIa Vynn MasTeR gel salOn MODelIng naIl gel 
FUlly WhITe 03
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnofioletowy, srebrny
(531) 29�01�14, 27�05�01, 27�05�24, 19�03�03
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji stóp, dłoni i  pa-
znokci, lakiery do  paznokci, odżywki do  paznokci, rozpuszczalniki 
do  lakierów do  paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę 
stóp i  dłoni, preparaty do  demakijażu, maseczki kosmetyczne, ma-
seczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, w  tym skóry stóp 
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne�

(111) 329265 (220) 2019 04 08 (210) 498431
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 15
(732) gÓRnOŚlĄsKO-ZagłĘBIOWsKa MeTROPOlIa, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gÓRnOŚlĄsKO-ZagłĘBIOWsKa MeTROPOlIa
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(510), (511) 16 artykuły papiernicze i  materiały piśmienne, materiały 
drukowane, albumy, bilety, ulotki informacyjne i reklamowe, materiały 
promocyjne, karty okolicznościowe, kalendarze, znaczki, mapy, bro-
szury, czasopisma, nalepki, naklejki, notatniki, plakaty, papier listowy 
i bloki listowe, zakładki do książek, artykuły do pisania, 35 zarządzanie, 
zarządzanie administracyjne oraz koordynacja w zakresie marketingu, 
promocji, reklamy, ekonomii, ekologii oraz działań w zakresie społecz-
no-kulturowym, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, dostarczanie informacji marketingowych oraz 
dostarczanie powierzchni reklamowych, w tym w globalnej sieci kom-
puterowej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, rozpo-
wszechnianie reklam, w tym przez Internet, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, kompilacja, produkcja 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja i  prowa-
dzenie imprez reklamowych, spotkań biznesowych, targów i wystaw, 
planowanie strategii marketingowych, produkcja wizualnych mate-
riałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostęp-
nianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie informacji 
za  pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci 
informacyjnych, udzielanie pomocy urzędniczej, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi online z zakresu nawią-
zywania kontaktów biznesowych, analizy rynku i  badania rynkowe, 
prognozy rynkowe, przygotowywanie opracowań projektów dotyczą-
cych tematyki działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, usługi 
pośrednictwa związane z  inwestycjami infrastrukturalnymi, badania-
mi i rozwojem oraz związane z działalnością gospodarczą, usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świa-
domość społeczeństwa w zakresie kwestii i  inicjatyw ekologicznych, 
kwestii społecznych, kulturowych, ekonomicznych, zdrowotnych, 
usługi w zakresie nabywania towarów bądź usług, 39 transport pasa-
żerski, autobusowe usługi transportowe, organizowanie, planowanie, 
koordynacja, integracja oraz rozwój transportu pasażerskiego, usługi 
informacyjne dotyczące transportu pasażerskiego, w tym świadczone 
on-line, obsługa pasażerów, a zwłaszcza obsługa użytkowników trans-
portu pasażerskiego, usługi transportu zbiorowego dla ludności, infor-
macja turystyczna, 41 publikacja i redagowanie materiałów i tekstów, 
redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe, udostępnianie 
publikacji on-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, przewod-
ników, map, usługi wydawnicze i reporterskie, informacja o edukacji, 
rozrywce, rekreacji, wypoczynku, organizowanie wystaw związanych 
z kulturą i edukacją, organizowanie przedstawień, koncertów, konfe-
rencji, kongresów, festynów, pokazów związanych z edukacją, kulturą 
lub rekreacją, organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, dystrybucja i  rezerwacja biletów 
na  imprezy i  wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe i  rozryw-
kowe, 42 doradztwo i  konsultacje w  zakresie projektów architekto-
nicznych i budowlanych, a zwłaszcza dotyczące projektowania archi-
tektonicznego w zakresie planowania miast, doradztwo i konsultacje 
w zakresie projektowania sieci dróg oraz projektowania w dziedzinie 
ruchu drogowego i transportu, projektowanie urbanistyczne, sporzą-
dzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów 
dotyczących planowania nieruchomości, usługi doradcze w zakresie 
planowania geograficznego, usługi doradcze związane z urbanistyką, 
planowanie budowy nieruchomości�

(111) 329266 (220) 2019 04 08 (210) 498432
(151) 2019 11 15 (441) 2019 07 15
(732) gÓRnOŚlĄsKO-ZagłĘBIOWsKa MeTROPOlIa,  
Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MeTROPOlIa gZM
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i materiały piśmienne, materiały 
drukowane, albumy, bilety, ulotki informacyjne i  reklamowe, mate-
riały promocyjne, karty okolicznościowe, kalendarze, znaczki, mapy, 
broszury, czasopisma, nalepki, naklejki, notatniki, plakaty, papier li-
stowy i bloki listowe, zakładki do książek, artykuły do pisania, 35 za-
rządzanie, zarządzanie administracyjne oraz koordynacja w zakresie 
marketingu, promocji, reklamy, ekonomii, ekologii, oraz działań w za-
kresie społeczno-kulturowym, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji mar-

ketingowych oraz dostarczanie powierzchni reklamowych, w  tym 
w  globalnej sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, rozpowszechnianie reklam, w tym przez Internet, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, kompilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, organizacja i  prowadzenie imprez reklamowych, spotkań 
biznesowych, targów i  wystaw, planowanie strategii marketingo-
wych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, udostępnianie i wynajem powierzchni re-
klamowej, udostępnianie informacji za pośrednictwem strony inter-
netowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udzielanie po-
mocy urzędniczej, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów bizneso-
wych, analizy rynku i badania rynkowe, prognozy rynkowe, przygo-
towywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności 
gospodarczej, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w sektorze publicznym, usługi pośrednictwa związane 
z inwestycjami infrastrukturalnymi, badaniami i rozwojem oraz zwią-
zane z działalnością gospodarczą, usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w  zakresie kwestii i  inicjatyw ekologicznych, kwestii społecznych, 
kulturowych, ekonomicznych, zdrowotnych, usługi w  zakresie na-
bywania towarów bądź usług, 39 transport pasażerski, autobusowe 
usługi transportowe, organizowanie, planowanie, koordynacja, in-
tegracja oraz rozwój transportu pasażerskiego, usługi informacyjne 
dotyczące transportu pasażerskiego, w tym świadczone on-line, ob-
sługa pasażerów, a zwłaszcza obsługa użytkowników transportu pa-
sażerskiego, usługi transportu zbiorowego dla ludności, informacja 
turystyczna, 41 publikacja i  redagowanie materiałów i  tekstów, re-
dagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe, udostępnianie 
publikacji on-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, przewod-
ników, map, usługi wydawnicze i reporterskie, informacja o edukacji, 
rozrywce, rekreacji, wypoczynku, organizowanie wystaw związa-
nych z kulturą i edukacją, organizowanie przedstawień, koncertów, 
konferencji, kongresów, festynów, pokazów związanych z edukacją, 
kulturą lub rekreacją, organizowanie szkoleń, seminariów, warszta-
tów, organizowanie imprez rozrywkowych, dystrybucja i rezerwacja 
biletów na  imprezy i  wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe 
i  rozrywkowe, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie projektów ar-
chitektonicznych i  budowlanych, a  zwłaszcza dotyczące projekto-
wania architektonicznego w zakresie planowania miast, doradztwo 
i konsultacje w zakresie projektowania sieci dróg oraz projektowania 
w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, projektowanie urbani-
styczne, sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporzą-
dzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, usługi 
doradcze w  zakresie planowania geograficznego, usługi doradcze 
związane z urbanistyką, planowanie budowy nieruchomości�

(111) 329267 (220) 2019 04 08 (210) 498440
(151) 2019 11 26 (441) 2019 07 29
(732) KIsIel sylWesTeR synThWesTeR, Mrągowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart Cards
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski
(531) 02�05�01, 02�05�02, 02�05�03, 26�04�02, 26�07�25, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 41 tworzenie pomocy naukowych dla żłobków, przed-
szkoli i szkół�

(111) 329268 (220) 2019 04 08 (210) 498443
(151) 2019 11 12 (441) 2019 07 22
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(732) KUlIK KORnelIa anna FaCe aCaDeMy, Broniszew stary (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaCe aCaDeMy
(540) 

(591) złoty
(531) 02�03�01, 02�03�23, 27�05�01, 29�01�02
(510), (511) 44 salony piękności, wizaż, manicure, pedicure, medycy-
na estetyczna, makijaż permanentny�

(111) 329269 (220) 2019 04 09 (210) 498454
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) PanMeDICa InVesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, luboszyce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PanMedica�pl
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości sali ope-
racyjnej, organizowanie wynajmu gabinetów lekarskich, 44 usłu-
gi świadczeń medycznych-zdrowotnych służące do  zachowania, 
poprawy lub zachowania, przywracania zdrowia, ośrodki zdrowia, 
szpitale, usługi klinik medycznych, pomoc medyczna, badania, po-
rady lekarskie, diagnostyka, leczenie, badania, analityka medyczna, 
rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i  ortodoncja, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i tworzenie dokumenta-
cji medycznej na potrzeby firm w tym firm ubezpieczeniowych, pro-
wadzenie szpitali i klinik jednego dnia wraz z gabinetami lekarskimi 
i salami operacyjnymi, terapia psychologiczna, aromaterapia, bada-
nia przesiewowe, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia 
plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia, hospicja, implantacja 
(wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywa-
jących środki odurzające, usługi masażu, porady medyczne w  tym 
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi sanatoryjne, 
świadczenie usług medycznych nad starszymi ludźmi, usługi analiz 
medycznych do  celów diagnostycznych i  leczniczych świadczone 
przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, 
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania metodą in  vi-
tro, usługi medycyny konwencjonalnej wraz z  usługami medycyny 
alternatywnej, usługi terapeutyczne, usługi medyczne w tym usługi 
medyczne klinik jednego dnia i turystyki medycznej (wykonywanie 
usług medycznych pacjentom przyjezdnym), usługi położnicze [aku-
szeria], prowadzenie i  organizowanie zabiegów i  operacji medycz-
nych w tym zabiegów i operacji z zakresu: chirurgii w tym chirurgii 
dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, kardiologii 
i kardiochirurgii, urologii, laryngologii, neurochirurgii, ortopedii, chi-
rurgicznego leczenia otyłości i medycyny estetycznej, chirurgii pla-
stycznej, chirurgii okulistycznej�

(111) 329270 (220) 2019 04 09 (210) 498478
(151) 2019 10 29 (441) 2019 07 08
(732) eXCellenCe sPÓłKa aKCyJna, lipa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biorę
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05�03�11, 05�03�13, 05�03�15, 26�01�02, 26�01�05, 29�01�13, 27�05�01
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające glukozę, suplementy die-
ty ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety o działaniu 

kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, su-
plementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, 
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, 29 aloes spożywczy, chipsy owocowe, dżemy, 
galaretki, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, kompozycje 
owoców przetworzonych, miąższ owoców, mleczne produkty, mleko 
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko 
sojowe, mleko z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, napoje na ba-
zie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, owoce w puszkach, pasta z owoców 
tłoczonych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery wa-
rzywne, przekąski na  bazie owoców, pyłki kwiatowe jako żywność, 
sałatki owocowe, sok pomidorowy do  gotowania, soki roślinne 
do gotowania, warzywa suszone, zupy, 30 batony zbożowe, herba-
ta mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], napoje na bazie ru-
mianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, owocowe (galaretki-) 
[słodycze], preparaty roślinne zastępujące kawę, sorbety [lody], sos 
jabłkowy [przyprawa], sos żurawinowy [przyprawa], sosy owocowe, 
sosy pomidorowe, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe preparaty 
do  produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z  owoców, esencje 
do  produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napo-
je bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na  bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na  bazie miodu, napoje bezalkoholowe o  smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, na-
poje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce 
(bezalkoholowe napoje z  soków-), owocowe nektary, bezalkoholo-
we, pomidory (sok-) [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety 
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje]�

(111) 329271 (220) 2019 04 09 (210) 498502
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 08
(732) KOZłOWsKI WOJCIeCh WOJMaR PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDlOWe, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WOJMaR
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów samocho-
dami ciężarowymi, spedycja, logistyka, wynajem samochodów cię-
żarowych, wynajem naczep i chłodni do samochodów ciężarowych, 
wynajem magazynów i przechowywanie towarów na składowiskach, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych�

(111) 329272 (220) 2019 04 09 (210) 498506
(151) 2019 11 18 (441) 2019 07 08
(732) OPTIMa naTURa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gródki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OleJeK ZłODZIeI
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olej-
ki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne 
do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy 
do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olej-
ki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki 
eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], 
zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne 
do  użytku przemysłowego, olejki eteryczne o  zastosowaniu kosme-
tycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie 
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki 
w  gotowych zestawach, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do  użytku osobistego, płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki 
do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do  stosowania na  skó-
rę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], 
aromaty [olejki aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu, olejki 
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do  kąpieli nielecznicze, olejki do  masażu, nielecznicze, olejki do  ce-
lów kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki 
naturalne do  celów kosmetycznych, olejki i  płyny do  masażu, olejki 
kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecz-
nicze], olejki do  ciała w  sprayu, olejki do  perfum i  zapachów, olejki 
do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produk-
cji preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku ko-
smetycznego], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrze-
waniu, aromatyczne olejki do kąpieli, preparaty zapachowe, drewno 
zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpy-
lacze zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [za-
pachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole zapachowe 
do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe 
do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 
mydła i  żele, mydła kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumo-
wane mydła, mydła nielecznicze, mydła w  płynie, mydła w  kremie, 
mydła w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła 
do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, 
mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp, 
nielecznicze preparaty do  masażu, kremy do  masażu, nie  do  celów 
leczniczych, żele do  masażu, inne nie  do  celów medycznych, woski 
do  masażu, substancje zapachowe do  użytku osobistego, zapacho-
we kremy do  ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do  użytku 
kosmetycznego, olejek z  drzewa herbacianego, 5 odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głów-
nie z  witamin, suplementy diety sporządzone głównie z  minerałów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, produkty farmaceutyczne do  leczenia chorób dróg 
oddechowych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne 
antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne 
do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi�

(111) 329273 (220) 2019 06 07 (210) 500868
(151) 2020 01 27 (441) 2019 09 23
(732) KUCZenKO TOMasZ asTOK, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asTOK
(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 26�11�12, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, testowanie marki, usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie tworzenia marki, 
usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie wyceny marki, usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i  tożsamości marki, tworzenie tekstów reklamo-
wych, przygotowanie reklam, projektowanie, organizacja i  prowa-
dzenie kampanii reklamowych, produkcja reklam w  formie audycji 
i filmów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji 
elektronicznych i  drukowanych, usługi marketingowe, ogłoszenia 
prasowe, publikacja tekstów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, 
organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi 
agencji informacji handlowej, administrowanie portalami interneto-
wymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, public relations, 
kreowanie wizerunku firmy, usług i  towaru, zarządzanie miejscami 
wystawowymi, usługi konsultingowe i  doradcze w  zakresie: orga-
nizowania, prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
zarządzania personalnego, badania w dziedzinie działalności gospo-

darczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
ekonomiczne, analizy ekonomiczne, analizy kosztów, badanie rynku, 
biznesplany, 40 usługi poligraficzne, usługi drukarskie, usługi intro-
ligatorskie, drukowanie materiałów reklamowych, obróbka materia-
łów reklamowych, nanoszenie nadruków na  towarach, etykietach, 
materiałach do  pakowania i  opakowaniach, nanoszenie nadruków 
na  przedmioty o  charakterze reklamowym, wykonywanie napisów 
na  materiałach reklamowych, 42 usługi w  zakresie projektowania 
marki, wzornictwo przemysłowe, testowanie materiałów, opraco-
wywanie projektów technicznych, usługi w  zakresie projektowania 
oprogramowania i  systemów znakowania, etykietowania i  identy-
fikowania, usługi projektowania etykiet, emblematów, opakowań, 
znaków identyfikacji i zabezpieczeń produktów, usługi projektowa-
nia materiałów promocyjnych, nadruków na  towary i  opakowania, 
projektowanie i usługi inżynieryjno-techniczne dotyczące systemów 
kodowania i oznakowania produktów, techniczne wsparcie i konsul-
tacje dotyczące komputerów, maszyn i  urządzeń do  oznakowania, 
identyfikacji i  zabezpieczenia produktów, usługi w zakresie projek-
towania oznakowania, identyfikacji i zabezpieczania produktów ho-
logramami, znakami, kodami kreskowymi, tabliczkami, etykietami, 
plombami, usługi na  rzecz osób trzecich w  zakresie projektowania 
graficznego, usługi artystów grafików, usługi na rzecz osób trzecich 
w zakresie reklamy, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, opra-
cowywanie kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej firm, 
doradztwo komputerowe, wypożyczanie serwerów (hosting)�

(111) 329274 (220) 2019 08 02 (210) 503083
(151) 2020 01 14 (441) 2019 09 23
(732) WeJneR MIChał, Świecie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gTU gRUPa TOWaROWO UsłUgOWa
(540) 

(591) czerwony, żółty, czarny
(531) 29�01�13, 27�05�01, 01�07�06, 01�15�05
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie 
organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, usługi marketingowe, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów 
budowlanych, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, montaż drzwi 
i okien, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, 
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usługi elektryków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i na-
prawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, izolo-
wanie budynków, malowanie, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, tapetowanie, 
41 dystrybucja filmów, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o  rekreacji, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, 
przekazywanie know-how [szkolenia], udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usłu-
gi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych�

(111) 329275 (220) 2019 08 07 (210) 503231
(151) 2020 01 23 (441) 2019 10 07
(732) MURaVeIKa VITalI, Wola Prażmowska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeInOX
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 07�01�06, 26�01�02, 26�01�16, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 6 wyroby ze  stali nierdzewnej, 35 sprzedaż wyrobów 
ze stali nierdzewnej, 42 projektowanie urządzeń ze stali nierdzewnej�

(111) 329276 (220) 2019 08 19 (210) 503587
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) CenTRUM TeChnOlOgICZne BUDOWnICTWa 
InsTyTUT BaDaŃ I CeRTyFIKaCJI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTB ibc
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 29�01�13, 27�05�08, 27�05�11, 27�05�17, 27�05�23, 26�04�01, 
26�04�02, 26�04�18, 26�04�19
(510), (511) 19 asfalt, asfaltowe nawierzchnie, beton, betonowe ele-
menty budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budow-
lane konstrukcje niemetalowe, cegły, drewno budowlane, kamienie 
(materiały wiążące do  produkcji), kamień budowlany, kominy nie-
metalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
zaprawy budowlane, 42 badania i ekspertyzy w dziedzinie budow-
nictwa�

(111) 329277 (220) 2019 08 19 (210) 503591
(151) 2020 02 14 (441) 2019 10 21
(732) galOCh agnIesZKa InVesT, Bogdałów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniejowianka
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 32 woda, woda-napoje, woda pitna, woda stołowa, woda 
gazowana, woda mineralna, woda źródlana�

(111) 329278 (220) 2019 08 19 (210) 503592
(151) 2020 02 14 (441) 2019 10 21
(732) KUChleWsKI laTUsZeWsKI aDWOKaCI RaDCOWIe PRaWnI 
sPÓłKa PaRTneRsKa, Poznań (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 07�01�16, 26�01�03, 26�01�16
(510), (511) 45 usługi prawne�

(111) 329279 (220) 2019 08 19 (210) 503595
(151) 2020 02 13 (441) 2019 10 21
(732) syneRgIa TeaM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Move Center-naprawiamy ludzi
(510), (511) 41 edukacja sportowa, szkolenia związane ze  sprawnością 
fizyczną i sportem, kursy szkoleniowe, szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą w zakresie klubów fitness i treningu personal-
nego, trening umiejętności zawodowych, kształcenie praktyczne poprzez 
pokazy, kursy instruktażowe, warsztaty szkoleniowe, instruktaż fitness, 
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń 
siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, w tym gimnastyki ciążowej, 
instruktaż w  zakresie sportów zimowych, instruktaż w  zakresie trenin-
gu kondycyjnego, usługi klubów odnowy fizycznej, prowadzenie zajęć 
fitness, usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenera osobistego, 
usługi trenerskie w  zakresie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie planów 
treningowych i filmów instruktażowych, w tym z wykorzystaniem apli-
kacji mobilnych i  za  pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie pływania, zajęcia sporto-
we i  rekreacyjne, organizowanie obozów sportowych, organizowanie 
obozów rekreacyjnych, doradztwo w  zakresie ćwiczeń fizycznych, do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, udostępnianie informacji w dziedzinie sprawności fizycznej, 
udostępnianie obiektów i  sprzętu do  ćwiczeń i  fitnessu, dostarczanie 
sprzętu sportowego, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness 
i ćwiczeń fizycznych poprzez media elektroniczne, w tym za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem aplikacji mo-
bilnych, 44 doradztwo w zakresie zdrowia i urody, w tym poprzez media 
elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej i aplika-
cji mobilnych, doradztwo dotyczące odżywiania, w tym poprzez media 
elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej i aplikacji 
mobilnych, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja�

(111) 329280 (220) 2019 08 20 (210) 503601
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) synOWIeCKa-RaJCZyK agnIesZKa, RaJCZyK JaROsłaW 
RaJDenT sPÓłKa CyWIlna, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RajDent stomatologia & Medycyna estetyczna
(540) 

(531) 27�05�05, 27�05�09, 27�05�10, 27�05�17, 26�01�03, 26�01�14, 02�09�10
(510), (511) 10 implanty dentystyczne, protezy dentystyczne, spektro-
fotometry dentystyczne, korony dentystyczne, mostki dentystyczne, 
protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struk-
tury zębiny, 44 usługi dentystyczne, kliniki, kliniki medyczne, konsulta-
cje dentystyczne, konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, 
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pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia 
z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi czyszcze-
nia zębów, usługi klinik medycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi 
w  zakresie wybielania zębów, usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, usługi ortodontyczne, stomatologia zachowawcza, en-
dodoncja (leczenie kanałowe), wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi medyczne dla ludzi, w szczegól-
ności dotyczące medycyny estetycznej i  przeciwstarzeniowej, zabiegi 
kosmetyczne w szczególności dotyczące medycyny estetycznej, zabiegi 
kosmetyczne na twarz, szyję, ciało, dłonie i włosy, zabiegi laserowe do-
tyczące medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, przeprowadzanie 
zabiegów dotyczących medycyny estetycznej i  przeciwstarzeniowej, 
medycyna estetyczna, zastrzyki do celów medycyny estetycznej (kwas 
hialuronowy, jad kiełbasiany, osocze bogatopłytkowe), mezoterapia, 
zabiegi na skórę, fotoodmładzanie, korzystanie z laserów w celach me-
dycznych i do skóry, zabiegi wybielania skóry i ogólnego poprawiania 
kondycji, odcienia i struktury skóry, lipoliza iniekcyjna �

(111) 329281 (220) 2019 08 20 (210) 503605
(151) 2020 02 20 (441) 2019 10 28
(732) hyundai Motor Company, seoul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h PalIsaDe
(540) 

(531) 26�01�03, 26�01�18, 27�05�01
(510), (511) 12 samochody, pojazdy sportowo-użytkowe�

(111) 329282 (220) 2019 08 20 (210) 503606
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) WIese gRZegORZ, Tuchola (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WIese
(540) 

(591) biały, jasnoróżowy, czerwony, ciemnoczerwony, szary, 
ciemnoszary, czarny
(531) 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, konserwa-
cja, serwis, strojenie i naprawa silników, serwisowanie (przegląd) sil-
ników pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, doradztwo 
dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach 
pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów�

(111) 329283 (220) 2019 08 20 (210) 503612
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) MIeJsKI lUDOWy KlUB sPORTOWy JÓZeFOVIa JÓZeFÓW, 
Józefów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MlKs JÓZeFOVIa Rok zał� 1951
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, czerwony, zielony
(531) 24�01�05, 27�05�01, 29�01�13

(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, kurtki jako odzież sportowa, 
czapki wełniane, czapki i czapki sportowe, czapki jako nakrycia głowy, 
czapki bejsbolówki, czapki z daszkiem, buty sport, buty treningowe 
(obuwie sportowe), 41 organizacja imprez sportowych, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizacja i przeprowadzanie im-
prez szkoleniowych, organizacja i  przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych, organizacja imprez sportowych w  dziedzinie piłki nożnej, 
fankluby, świadczenie usług sportowych i  rekreacyjnych, świadcze-
nie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, usługi rozrywkowe w  postaci 
wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe i  rekreacyjne, zapewnienie 
obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych i rozrywki�

(111) 329284 (220) 2019 08 20 (210) 503631
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) saBana sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sZyBKIe nOŻyCZKI
(540) 

(531) 14�07�20, 26�07�99, 27�05�01
(510), (511) 44 salony kosmetyczne, salony piękności, usługi fryzjer-
skie, usługi kosmetyczne, solaria, salony odnowy biologicznej, usługi 
manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu, usługi masażu, 
inhalacje, kreowanie wizerunku poprzez zabiegi kosmetyczne, styli-
zacja sylwetki poprzez zabiegi kosmetyczne�

(111) 329285 (220) 2019 08 21 (210) 503649
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) PRaCOWnIa TesTÓW PsyChOlOgICZnyCh 
I PeDagOgICZnyCh-BaRTOsZ M� RaDTKe, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KlIMaT4 Diagnoza Klimatu Pracy
(540) 

(591) zielony
(531) 27�05�01, 29�01�03
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym płyty CD, 
DVD, BlUe-Ray oraz dyskietki, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe 
lub analogowe nośniki do zapisu dźwięków lub obrazów, urządzenia 
i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czaso-
pisma, gazety, książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje 
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet, czasopism, 
artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych i  edukacyjnych, 
nagrań dźwiękowych i  audiowizualnych, 41 edukacja i  informacja 
o  edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie, 
wydawanie gazet, książek, czasopism oraz innych periodyków, wy-
dawanie książek i  czasopism w  postaci elektronicznej, wypożycza-
nie filmów, publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czaso-
pism i  innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji 
o charakterze edukacyjnym�

(111) 329286 (220) 2019 05 28 (210) 500355
(151) 2020 01 16 (441) 2019 09 23
(732) RyBUs anna BaRBaRa POCZĄTeK, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Początek Ośrodek Troski o Płodność



nr 10/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 63

(540) 

(591) czarny, zielony, jasnozielony, szary, ciemnoszary, żółty
(531) 05�03�06, 05�05�20, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, dostarcza-
nie informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, edukacja (nauczanie), nauczanie, nauczanie indywidualne, 
nauczanie w zakresie zdrowia, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach edukacyjnych, prowadzenie zajęć, świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych 
dotyczących biologii, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi eduka-
cyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 44 doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, doradztwo w  dziedzinie rodzenia, planowanie rodziny, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, usługi doradcze doty-
czące zachowania ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne w dzie-
dzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze 
w  zakresie opieki zdrowotnej, usługi w  zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi w zakresie zdrowia psychicznego�

(111) 329287 (220) 2019 02 25 (210) 496414
(151) 2020 03 18 (441) 2019 12 02
(732) gÓRsKa-POnIKOWsKa MagDalena JOanna, gdańsk (Pl);
POnIKOWsKI KaCPeR TOMasZ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skin science
(540) 

(531) 05�05�20, 27�05�01
(510), (511) 3 mydło migdałowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
maski kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, zestawy kosmety-
ków, kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty do demakijażu, olejki 
do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, mleczko migdałowe do  celów kosmetycznych, preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosme-
tycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, balsamy 
inne niż do celów medycznych, emulsje chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, preparaty do  kąpieli, nielecznicze, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty kolageno-
we do celów kosmetycznych, preparaty fitokosmetyczne, kosmetyki 
dla dzieci, 44 salony piękności�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329288 (220) 2019 09 18 (210) 504563
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) KRaMaRZ JÓZeF, Krobica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hCa system absorbująco-akumulujący
(540) 

(591) czerwony, niebieski, zielony, szary, czarny
(531) 25�07�01, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i  pokrycia metalowe, listwy 
profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe 

z  wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe 
konstrukcyjne i  budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki 
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele kon-
strukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele 
sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do bu-
dynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe 
panele okładzinowe do  ścian, okładzinowe panele metalowe do  po-
krywania dachów, oszklone panele do  użytku w  budownictwie, alu-
minium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami 
ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe 
profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, 
elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminio-
wa, aluminium, 11 akumulatory ciepła, regeneratory ciepła, urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, termiczne kolekto-
ry słoneczne do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewa-
nia, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słonecz-
ne z  rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne 
do celów grzewczych, piece słoneczne, urządzenia wytwarzające cie-
pło, urządzenia odstojnikowe na ścieki, grzejniki do centralnego ogrze-
wania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, insta-
lacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia 
do  ogrzewania, urządzenia elektryczne do  ogrzewania, urządzenia 
na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejni-
ki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki akumulacyjne, 
grzejniki segmentowe, ekologiczne grzejniki płaskie z  samoregulacją 
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozcią-
ganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, grzejniki cieplne 
do ogrzewania budynków, ogrzewanie podłogowe, systemy chłodzą-
ce do  lodowisk, rekuperatory do  wstępnego ogrzewania powietrza 
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących ga-
zów spalinowych, systemy hVaC (instalacje do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji), systemy MCa (instalacje i urządzenia do ogrzewania, kli-
matyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, testowanie materiałów, technologiczne badania projektowe, 
usługi doradcze w  dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, 
badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzi-
nie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczą-
ce ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami 
przemysłowymi, badania związane z fizyką, badania i analizy naukowe, 
projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie gra-
ficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projekto-
wanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie 
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie 
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowa-
nie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w  zakresie 
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania naukowe 
i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania i rozwój 
w  zakresie nauki, projektowanie i  planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, projektowanie i  opracowywanie systemów do  wy-
twarzania energii regeneracyjnej, sporządzanie projektów i opracowy-
wanie systemów fotowoltaicznych, wzornictwo i opracowywanie pro-
duktów, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autor-
skimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie tech-
nologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych 
wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowa-
nie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, 
licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w  zakresie badań 
i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskie-
go poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw 
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich, zarządzanie patentami�

(111) 329289 (220) 2019 09 18 (210) 504576
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) KRaMaRZ JÓZeF, Krobica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) system grzewczo-chłodzący hCa
(540) 

(591) czerwony, niebieski, zielony, szary, czarny
(531) 26�04�01, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy pro-
filowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbu-
dowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstruk-
cyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe 
metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, 
panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne 
metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, 
panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, me-
talowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzi-
nowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, 
oszklone panele do  użytku w  budownictwie, aluminium profilowane 
wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, pół-
produkty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku 
w  urządzeniach do  wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyci-
skanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 
11 akumulatory ciepła, regeneratory ciepła, urządzenia do magazyno-
wania energii cieplnej do  ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne 
do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, panele sło-
neczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym 
systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, piece słoneczne, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia 
odstojnikowe na ścieki, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje 
do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urzą-
dzenia elektryczne do  ogrzewania, urządzenia na  gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji 
centralnego ogrzewania, grzejniki akumulacyjne, grzejniki segmento-
we, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki 
do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do syste-
mów centralnego ogrzewania, grzejniki cieplne do ogrzewania budyn-
ków, ogrzewanie podłogowe, systemy chłodzące do lodowisk, rekupe-
ratory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach 
grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, systemy 
hVaC (instalacje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy hCa 
(instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 
42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, 
technologiczne badania projektowe, usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, ba-
dania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania 
dotyczące technologii, badania w  dziedzinie energii, badania w  dzie-
dzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe 
i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania zwią-
zane z  fizyką, badania i  analizy naukowe, projektowanie konstrukcji, 
projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, 
projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie 
nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów 
przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, 
badania i rozwój w zakresie nauki, projektowanie i planowanie technicz-
ne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i  opracowywanie syste-
mów do wytwarzania energii regeneracyjnej, sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, wzornictwo i opracowy-
wanie produktów, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie pra-
wami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjono-

wanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zareje-
strowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, 
licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków to-
warowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakre-
sie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywa-
nie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjo-
nowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, zarządzanie patentami�

(111) 329290 (220) 2019 10 01 (210) 505035
(151) 2020 03 27 (441) 2019 11 18
(732) BUgaJsKa-gRaJCZyK sylWIa PaRTneR sPeDyCJa, 
Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaRTneR spedycja
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 05�03�06, 05�03�13, 26�04�01, 26�04�04, 26�04�05, 26�04�15, 
24�15�01, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 39 spedycja, usługi w zakresie transportu drogowego, lot-
niczego, morskiego i kolejowego, pakowanie i składowanie towarów, 
usługi w  zakresie obsługi ładunków importowych i  eksportowych, 
usługi agencyjne, doradcze i  rezerwacyjne w  zakresie transportu, 
magazynowania, pakowania towarów, usługi w zakresie przeładun-
ku, magazynowania i  przechowywania towarów, usługi w  zakresie 
transportu lądowego obejmujące w szczególności pojazdy spalino-
we, wynajem pojazdów lądowych, wynajem pociągów, holowanie, 
usługi ratownictwa, wynajem samochodów, przewóz ładunków, do-
stawa towarów drogą lądową, morską, powietrzną, usługi kurierskie, 
usługi pocztowe, usługi czarterowego transportu samochodowego 
i ciężarowego, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących 
transportu lądowego, morskiego i lotniczego, dostawa i dystrybucja 
energii elektrycznej, zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawan-
sowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, wypożyczanie pa-
let i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych, przechowywanie pod zamknięciem celnym�

(111) 329291 (220) 2019 10 04 (210) 505229
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) TORF CORPORaTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UlTRa sOFT naTURals
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 29�01�12, 27�05�01, 27�05�08, 27�05�09, 27�05�10, 27�05�17, 
27�03�12, 01�15�15, 05�03�11, 05�03�13, 05�03�14, 26�04�02, 26�04�05, 
26�04�13, 26�04�15, 26�04�18, 26�04�22
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgna-
cji twarzy, ciała, włosów i zębów�

(111) 329292 (220) 2019 10 04 (210) 505230
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) TORF CORPORaTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UlTRa sOFT naTURals
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(540) 

(591) szary, biały
(531) 01�15�15, 05�03�11, 05�03�13, 05�03�14, 26�04�02, 26�04�05, 
26�04�13, 26�04�15, 26�04�18, 26�04�22, 27�03�12, 27�05�01, 27�05�08, 
27�05�09, 27�05�10, 27�05�17, 29�01�12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgna-
cji twarzy, ciała, włosów i zębów�

(111) 329293 (220) 2011 04 19 (210) 384337
(151) 2020 02 04 (441) 2011 08 01
(732) aTlas sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTlas KleJ O�K�
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 1 kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, �

(111) 329294 (220) 2013 09 12 (210) 418929
(151) 2020 02 13 (441) 2013 12 23
(732) gPW BenChMaRK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) wibid
(510), (511) 36 usługi finansowe w  zakresie dokonywania obliczeń 
stóp procentowych, ustalanie stawek referencyjnych, organizacja fi-
xingu stawek referencyjnych, wyceny finansowe, analizy finansowe, 
informacje o powyższych usługach�

(111) 329295 (220) 2013 09 12 (210) 418930
(151) 2020 02 13 (441) 2013 12 23
(732) gPW BenChMaRK sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) wibor
(510), (511) 36 usługi finansowe w  zakresie dokonywania obliczeń 
stóp procentowych, ustalanie stawek referencyjnych, organizacja fi-
xingu stawek referencyjnych, wyceny finansowe, analizy finansowe, 
informacje o powyższych usługach �

(111) 329296 (220) 2015 04 27 (210) 441855
(151) 2020 02 20 (441) 2015 08 17
(732) IBCs POlanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, nowy sącz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBCs
(540) 

(591) czarny, granatowy, biały
(531) 26�03�01, 26�04�01, 26�11�03, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 16 urządzenia ręczne do etykietowania�

(111) 329297 (220) 2014 03 05 (210) 425682
(151) 2020 02 07 (441) 2014 06 23
(732) sTaRCZeWsKI JaROsłaW eUROCOsMeTICs,  
Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) control cosmetics
(510), (511) 3 aromaty jako olejki aromatyczne, barwniki do  celów 
kosmetycznych, dezodoranty do użytku osobistego jako wyroby per-
fumeryjne, środki do usuwania lakierów, lotony do celów kosmetycz-
nych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, farby i  lakiery 
do włosów, preparaty do czyszczenia, kadzidła, kalkomanie jako ozdo-
by do celów kosmetycznych, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy 
kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mieszaniny 
zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do mycia, mydła, 
olejki do celów perfumeryjnych i kosmetycznych, produkty perfume-
ryjne, perfumy, pomadki do ust, puder do makijażu, rzęsy sztuczne, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, szampony, sztuczne paznokcie, pro-
dukty toaletowe, preparaty i farby do kręcenia włosów, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, środki do nadawania połysku, zmywacze do pa-
znokci, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji 
reklamowej, organizowanie wystawhandlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zaopatrzenie osóbtrzecich 
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, oferowanie w mediach pro-
duktów dla handlu detalicznego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i  kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedażykosmety-
ków, perfum, środków do mycia i prania, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w sklepie i hurtowni z kosmetykami, perfumami, 
środkami do  mycia i  prania, 44 salony fryzjerskie, manicure, salony 
piękności, usługi w zakresie korzystania z solariów�

(111) 329298 (220) 2013 05 13 (210) 414090
(151) 2020 02 17 (441) 2013 09 02
(732) nOVaRTIs ag, Basel (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 12 ROZRUsZaJ sTaWy z Voltaren MaX do 12 h
(540) 

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 24�15�01, 26�01�01, 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-eduka-
cyjnych�

(111) 329299 (220) 2015 05 25 (210) 442871
(151) 2020 02 10 (441) 2015 09 14
(732) POPIŃsKI PIOTR gFC InVesTMenTs, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aTelIeR WÓDKI POlsKIeJ
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: wódka, napoje 
alkoholowe, piwo, napoje bezalkoholowe, artykuły spożywcze, żyw-
ność, wyroby tytoniowe, wyroby dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, 
artykuły numizmatyczne i filatelistyczne, monety, biżuteria, zegarki, 
figurki i  posążki, popiersia, ordery, medale, torby, torebki, portmo-
netki, smycze, lampki, świeczniki, abażury do lamp, wyroby z drew-
na, korka, trzciny, wikliny, rogu, fiszbinu, muszli, bursztynu, kości sło-
niowej, lalki, marionetki, maski etniczne i teatralne, noże do papieru, 
parasolki, ramki do obrazów, lusterka, grzebyki, ozdoby choinkowe, 
długopisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kie-
liszki, szklanki, talerzyki, wazony, kubki, butelki, karafki, kufle, pod-
stawki pod kufle, breloczki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, 
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji interneto-
wych i  agencji importowo-eksportowych z  towarami wymieniony-
mi w niniejszej klasie, 43 usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, 
lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna 
w  zakresie organizowania przyjęć służbowych poza lokalami ga-
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stronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów 
i  innych imprez okolicznościowych w  celach służbowych, obsługa 
gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wypo-
sażenia kuchni, dostarczanie posiłków i  napojów, doradztwo przy 
wyborze menu, usługi kelnerskie�

(111) 329300 (220) 2015 09 21 (210) 447210
(151) 2019 09 11 (441) 2015 12 21
(732) sMaRTTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łomianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMaRTTeCh 3D
(540) 

(591) szary
(531) 27�05�01, 29�01�06, 26�04�01, 26�04�03, 26�04�16, 26�04�19
(510), (511) 10 aparatura do  analizy do  celów medycznych, denty-
styczna aparatura elektryczna, aparatura i  instrumenty dentystycz-
ne, aparatura diagnostyczna do  celów medycznych, implanty chi-
rurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, kończyn protezy, 
aparaty i instrumenty medyczne, protezy kończyn�

(111) 329301 (220) 2019 06 27 (210) 501591
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 07
(732) MaRKa sOKOłÓW-seRVICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, sokołów 
Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW sOKOłOWsKa sPIŻaRnIa sZynKa Z PIeCa
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony, żółty, szary, niebieski
(531) 27�05�01, 29�01�15, 05�01�03, 05�01�05, 01�01�05, 25�07�01, 
26�11�02, 26�11�08, 26�04�02, 26�04�15, 26�04�18
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garma-
żeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, schab�

(111) 329302 (220) 2019 08 21 (210) 503651
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) PRaCOWnIa TesTÓW PsyChOlOgICZnyCh 
I PeDagOgICZnyCh-BaRTOsZ M� RaDTKe, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIlseT system Profilowania Kompetencji
(540) 

(591) niebieski
(531) 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym płyty CD, 
DVD, BlUe-Ray oraz dyskietki, magnetyczne i optyczne nośniki da-

nych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe 
lub analogowe nośniki do zapisu dźwięków lub obrazów, urządzenia 
i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czaso-
pisma, gazety, książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje 
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet, czasopism, 
artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych i  edukacyjnych, 
nagrań dźwiękowych i  audiowizualnych, 41 edukacja i  informacja 
o  edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie, 
wydawanie gazet, książek, czasopism oraz innych periodyków, wy-
dawanie książek i  czasopism w  postaci elektronicznej, wypożycza-
nie filmów, publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czaso-
pism i  innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji 
o charakterze edukacyjnym�

(111) 329303 (220) 2019 08 21 (210) 503657
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) lOyalTy ManageMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fd FIne DIneRs TasTIng MOMenTs
(540) 

(591) złoty
(531) 27�05�01, 26�01�01, 29�01�02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościowymi i  mo-
tywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i  nadzorowanie sprze-
daży i promocyjnych programów motywacyjnych, 36 emisja bonów 
na  posiłki, transfer elektroniczny środków pieniężnych, wydawa-
nie bonów używanych jako pieniądze, wydawanie bonów warto-
ściowych w  związku z  programami lojalnościowymi, 42 tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów komputerowych, rejestrowanie nazw domen, 45 reje-
strowanie nazw domen�

(111) 329304 (220) 2019 08 21 (210) 503664
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) lenaRT IReneUsZ OMega, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 01�15�24, 19�03�01, 11�03�06, 29�01�13
(510), (511) 32 napoje gazowane bezalkoholowe�

(111) 329305 (220) 2019 08 21 (210) 503666
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) ZaKłaDy KaBlOWe BITneR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)



nr 10/2020 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 67

(540) (znak słowny)
(540) BiT 1050
(510), (511) 9 kable i  wiązki kablowe elektryczne, kable i  wiązki ka-
blowe koncentryczne, kable i  wiązki kablowe światłowodowe, ka-
ble i przewody telekomunikacyjne i  teleinformatyczne, kable ener-
goelektryczne i  elektroenergetyczne niskich, średnich i  wysokich 
napięć, kable i  przewody iskrobezpieczne i  bezhalogenowe, kable 
i przewody akustyczne, kable i przewody sygnalizacyjne i sterowni-
cze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe�

(111) 329306 (220) 2019 08 21 (210) 503668
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) ZaKłaDy KaBlOWe BITneR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BiT 550
(510), (511) 9 kable i  wiązki kablowe elektryczne, kable i  wiązki ka-
blowe koncentryczne, kable i  wiązki kablowe światłowodowe, ka-
ble i przewody telekomunikacyjne i  teleinformatyczne, kable ener-
goelektryczne i  elektroenergetyczne niskich, średnich i  wysokich 
napięć, kable i  przewody iskrobezpieczne i  bezhalogenowe, kable 
i przewody akustyczne, kable i przewody sygnalizacyjne i sterowni-
cze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe�

(111) 329307 (220) 2019 08 21 (210) 503676
(151) 2020 01 30 (441) 2019 09 30
(732) gÓRsKa MaRTa PaUlIna, Zalesie górne (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) szmaragdowe Żuki
(510), (511) 3 środki do  czyszczenia, mydła, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki, środki toaletowe, środki do pielęgnacji 
jamy ustnej, ekstrakty z kwiatów, ekstrakty z ziół, preparaty do my-
cia i  pielęgnacji ciała, preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organicz-
ne, olejki do  celów kosmetycznych, olejki naturalne do  celów ko-
smetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty 
kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twa-
rzy, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do  użytku 
miejscowego na twarzy, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, prepa-
raty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy 
i  balsamy kosmetyczne, maseczki do  twarzy i  ciała, masła do  twa-
rzy, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, 
olejki do ciała i twarzy, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty 
do pielęgnacji skóry, serum pielęgnacyjne, żele do twarzy i ciała [ko-
smetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], cienie do powiek, kosmetyki 
do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki koloro-
we, kosmetyki w postaci różu, kremy korygujące, podkłady do maki-
jażu, puder do twarzy, żele pod prysznic, balsamy do celów kosme-
tycznych, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje do  ciała, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje z filtrem przeciwsło-
necznym [do użytku kosmetycznego], esencje do pielęgnacji skóry, 
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem 
pod oczy, kremy do demakijażu, kremy do oczyszczania skóry, kre-
my do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do skóry, 
kremy do twarzy i ciała, kremy na dzień, kremy na noc, kremy prze-
ciw starzeniu się skóry, maseczki do twarzy, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, nielecznicze serum do skóry, olejki do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], perfumowane płyny 
pielęgnacyjne do ciała, pianka oczyszczająca, płyny do mycia twarzy 
[kosmetyki], płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty odżywiające 
skórę, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], pre-
paraty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], produkty popra-
wiające teksturę skóry, serum do  twarzy do  celów kosmetycznych, 
serum zapobiegające starzeniu się, toniki [kosmetyki], żele nawilża-
jące [kosmetyki], dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], eks-
trakty kwiatowe [perfumy], naturalne środki perfumeryjne, perfumo-
wane wody toaletowe, produkty perfumeryjne, woda perfumowana, 
zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała�

(111) 329308 (220) 2019 08 21 (210) 503685
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) lOng 4 lashes By OCeanIC BlenDeR PReCIsIOn
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów 
kosmetycznych, koncentraty nawilżające[kosmetyki], olejki eterycz-
ne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsło-
neczne i  po  opalaniu, mydła, środki do  mycia i  kąpieli, preparaty 
do  pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do  pielęgnacji 
ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 
preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skó-
ry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze 
tusze, odżywki, preparaty do  rzęs, brwi, włosów i  paznokci, leczni-
cze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, leczni-
cze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych, 21 
przybory kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki 
i gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, apli-
katory do kosmetyków, pędzle do golenia�

(111) 329309 (220) 2019 08 21 (210) 503678
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 14
(732) RelIanCe POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obligain
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnobrązowy
(531) 29�01�12, 05�03�13, 05�03�15, 27�05�05, 27�05�17
(510), (511) 36 zarządzanie finansami, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, informacje finansowe, usługi badań doty-
czących finansów�

(111) 329310 (220) 2019 08 22 (210) 503698
(151) 2020 01 30 (441) 2019 10 07
(732) skyworks solutions, Inc�, Woburn (Us)
(540) (znak słowny)
(540) sWKs
(510), (511) 9 urządzenia półprzewodnikowe, elektryczne i  elek-
troniczne elementy składowe, układy scalone, półprzewodnikowe 
i elektroniczne urządzenia do użytku w sprzęcie do  łączności, tele-
komunikacji i  przetwarzania sygnału audio, urządzenia i  przyrządy 
do  przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, ste-
rowania lub regulacji energii elektrycznej�

(111) 329311 (220) 2019 08 22 (210) 503705
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) synThOs DWORy 7 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Oświęcim (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OsaKRyl
(510), (511) 1 dyspersje polimerów, wodne dyspersje polimerów, 
tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, wodne dyspersje polimero-
we stosowane w przemyśle�

(111) 329312 (220) 2019 08 22 (210) 503714
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaKOPIanKa Polish Premium Czysta Vodka
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(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy
(531) 05�05�10, 06�01�04, 25�01�15, 25�03�01, 26�01�01, 26�11�02, 
26�04�06, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329313 (220) 2019 08 22 (210) 503715
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaKOPane-BROWaR WaTRa Piwo niepasteryzowane 
bez konserwantów leżakowane 4 tygodnie naturalne składniki 
Reinheitsgebot 1516r
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 06�01�04, 05�07�08, 25�01�15, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 32 piwo�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329314 (220) 2019 08 22 (210) 503716
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR-WaTRa ale! Franek Piwo MÄRZen ale! na  styl IPa 
100% naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% bez konserwantów!
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, brązowy, czarny, szary
(531) 06�01�04, 02�01�04, 25�01�15, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 32 piwo�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329315 (220) 2019 08 22 (210) 503717
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR-WaTRa ale! Jasiek Piwo WeIZen ale! na styl IPa 100% 
naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% bez konserwantów!
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, szary
(531) 06�01�04, 02�01�04, 25�01�15, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 32 piwo�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329316 (220) 2019 08 22 (210) 503725
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR-WaTRa ale! hanka 0,0% Piwo Bezalkoholowe ale! 
na  styl IPa 100% naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% bez 
konserwantów!
(540) 

(591) biały, zielony, szary, brązowy
(531) 06�01�04, 02�07�16, 25�01�15, 27�05�01, 29�01�14, 29�01�14
(510), (511) 32 piwo�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329317 (220) 2019 08 22 (210) 503728
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR-WaTRa Zośka 0,0% Piwo bezalkoholowe Typu lager 
100% naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% bez konserwantów!
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, szary, brązowy
(531) 02�07�16, 06�01�04, 25�01�15, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 32 piwo�   
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 329318 (220) 2019 08 22 (210) 503729
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) gRynIeWICZ-głOWaCKa PaTRyCJa, Zakopane (Pl);
KRZyŚCIaK DaMIan, Zakopane (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR-WaTRa ale! stasek Piwo helles ale! na styl IPa 100% 
naturalne! 100% niepasteryzowane! 100% bez konserwantów!
(540) 

(591) biały, czarny, szary, brązowy
(531) 02�01�04, 06�01�04, 25�01�15, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 32 piwo�   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329319 (220) 2019 08 23 (210) 503732
(151) 2020 02 20 (441) 2019 10 28
(732) eUleR heRMes COlleCTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dyrektor Finansowy Roku
(540) 

(591) szary, żółty, brązowy
(531) 01�15�01, 26�13�01, 26�02�16, 24�17�25, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 12 samochody, pojazdy silnikowe, 14 biżuteria, branso-
letki, breloczki, spinki do mankietów, medale, 18 aktówki, teczki, pa-
rasolki, parasole, 24 chorągiewki, etykiety z materiału, flagi niepapie-
rowe, tkaniny bawełniane, 25 czapki, koszule, koszulki gimnastyczne, 
szale, szaliki, szarfy do ubrania, 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pozyskiwanie infor-
macji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, 36 agencje 
ściągania wierzytelności�

(111) 329320 (220) 2019 08 23 (210) 503734
(151) 2020 01 31 (441) 2019 10 14
(732) DInO POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Krotoszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaDleR sWIng
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 26�02�01, 26�04�16, 26�04�18, 27�05�01, 27�05�03, 27�05�05, 
29�01�15, 25�01�15, 22�01�06, 05�07�12, 26�07�11
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne pełne, piwo 
rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, piwo niskoalkoholowe, napoje 
na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe gazo-
wane i niegazowane, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki 

owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i prepa-
raty do przygotowywania napojów�

(111) 329321 (220) 2019 08 23 (210) 503735
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) BelUPO lijekovi i kozmetika d�d�, Koprivnica (hR)
(540) (znak słowny)
(540) TaMDURO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne�

(111) 329322 (220) 2019 08 23 (210) 503738
(151) 2020 01 31 (441) 2019 09 30
(732) RayTheOn COMPany, Waltham (Us)
(540) (znak słowny)
(540) senTInel
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne do  systemów obrony po-
wietrznej i  przeciwrakietowej, systemów przeciwdziałania, oraz 
systemów kontroli ruchu lotniczego, mianowicie radary, modułowe 
zespoły radarowe�

(111) 329323 (220) 2019 08 23 (210) 503746
(151) 2020 01 31 (441) 2019 10 14
(732) PODOWsKa agnIesZKa, Rybno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aP
(540) 

(531) 17�02�01, 26�04�16, 26�04�18, 27�05�01, 27�05�24
(510), (511) 44 wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do  celów ko-
smetycznych, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo doty-
czące urody, doradztwo świadczone za  pośrednictwem internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji 
skóry, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi, higiena i  pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące 
kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, nakładanie produktów kosmetycznych na  twarz, nakła-
danie produktów kosmetycznych na  ciało, pielęgnacja urody, pie-
lęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez 
salony piękności, udzielanie informacji o  urodzie, usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji 
urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane 
z  pielęgnacją skóry, usługi drenażu limfatycznego, usługi konsul-
tacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi laserowego usuwania owło-
sienia, usługi mikrodermabrazji, usługi pielęgnacji urody, usługi salo-
nów piękności, usługi terapii mikroigłowej, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie 
mikropigmentacji, analiza kosmetyczna, usługi w  zakresie naciąga-
nia skóry za  pomocą lasera, usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, usługi w  zakresie trwałego usuwania i  redukcji owłosie-
nia, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, 
usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usu-
wanie cellulitu z ciała, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody�

(111) 329324 (220) 2019 08 25 (210) 503764
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
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(732) sZlaChTa DOMInIK PROZa, Rzeszów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROZa
(510), (511) 30 chleb i bułki, chleb sodowy, kanapki, 43 usługi restau-
racyjne, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia 
i napojów, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi�

(111) 329325 (220) 2019 08 26 (210) 503765
(151) 2020 01 30 (441) 2019 10 07
(732) PasTUsZaK-głODZIK PaUlIna, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wyssane Z PalCa
(510), (511) 16 wydawnictwa papierowe drukowane, czasopisma, książ-
ki, albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej 
drukowanej, 35 usługi w zakresie pośrednictwa handlowego i prowa-
dzenia sprzedaży, w tym także przez Internet, towarów: kosmetyki, la-
kiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, sztuczne paznokcie, preparaty do przedłużania paznokci, 
elementy ozdobne do  paznokci, usługi organizacji targów i  wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, reklama, promocja przez In-
ternet, w  tym na portalach internetowych jak Facebook, youTube, In-
stagram itp�, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, 
marketing w  Internecie, publikowanie tekstów sponsorowanych, 38 
rozpowszechnianie programów i  informacji dotyczących stylizowania 
paznokci za  pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, w  tym 
na portalach internetowych jak Facebook, youTube, Instagram itp�, 41 
instruktaże, organizowanie i  prowadzenie warsztatów, edukacja (na-
uczanie), kształcenie praktyczne (pokazy), sprawdziany edukacyjne: 
z zakresu szkoleń ze stylizacji paznokci w teorii i w praktyce, szkolenia 
indywidualne, warsztaty z technik zdobień, pakiety szkoleniowe ze sty-
lizacji paznokci, szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie stylizacji 
paznokci, produkcja i dystrybucja filmów innych niż reklamowych, usłu-
gi wydawnicze, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja 
filmów na nośnikach wideo, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, publikowanie książek publikacje elektroniczne on-line książek 
i  periodyków, publikowanie zdjęć lub filmów w  formie elektronicznej 
w tym w Internecie, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
organizowanie konkursów piękności z zakresu stylizacji paznokci�

(111) 329326 (220) 2019 08 26 (210) 503768
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) WłODaRCZyK RenaTa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) poltop
(510), (511) 16 papier, karton i  wyroby z  tych materiałów, nie  ujęte 
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, mate-
riały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla 
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem przyrządów), materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sporto-
we i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna�

(111) 329327 (220) 2019 08 26 (210) 503771
(151) 2020 01 31 (441) 2019 09 30
(732) anKeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anKeR
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 27�05�01, 29�01�12, 18�04�02, 26�04�16
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie�

(111) 329328 (220) 2019 08 26 (210) 503773
(151) 2020 01 31 (441) 2019 09 30
(732) OKRĘgOWa IZBa aPTeKaRsKa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKRĘgOWa IZBa aPTeKaRsKa W KRaKOWIe
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 24�09�05, 03�11�02, 26�01�15, 29�01�12, 27�05�01
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w zakresie nauk medycznych, w szcze-
gólności farmacji oraz w zakresie prawa farmaceutycznego, edukacja on-
-line za  pomocą Internetu i  ekstranetu, szkolenia on-line, dostarczanie 
informacji edukacyjnych, informacje i  wiadomości on-line w  dziedzinie 
szkoleń zawodowych, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie le-
gislacji w  zakresie prawa farmaceutycznego, opracowywanie kursów 
edukacyjnych i  egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
udostępnianie kursów szkoleniowych dla farmaceutów, usługi edukacyj-
ne dla dorosłych z zakresu nauk medycznych, w szczególności farmacji 
oraz w zakresie prawa farmaceutycznego, warsztaty w celach edukacyj-
nych i  szkoleniowych, zapewnianie kursów doskonalenia zawodowego 
z zakresu nauk medycznych, w szczególności farmacji oraz w zakresie pra-
wa farmaceutycznego, zapewnianie testów edukacyjnych i ocen on-line, 
szkolenia ciągłe farmaceutów, doradztwo zawodowe, szkolenia on-line 
w zakresie nauk medycznych, w szczególności farmacji oraz w zakresie 
prawa farmaceutycznego, organizowanie seminariów i konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów naukowych, 
organizowanie zjazdów, publikowanie książek, biuletynów, poradników, 
periodyków, wydawnictw i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym 
publikowanie na nośnikach papierowych, elektronicznych i on-line�

(111) 329329 (220) 2019 08 26 (210) 503783
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) nOVaRTIs ag, Bazylea (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) alTUXeRIn
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi�

(111) 329330 (220) 2019 08 26 (210) 503787
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) KaZIMIeRCZUK MaRIa anna, Zambrów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) naTUR-TRenD
(510), (511) 30 herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe, inne niż do ce-
lów leczniczych, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych, zioła 
przetworzone, zioła suszone, zioła konserwowane, zioła konserwowa-
ne [przyprawy], herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane [inne niż 
do celów leczniczych], herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], 
35 usługi sklepów detalicznych online związane z  produktami kosme-
tycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w  zakresie produktów 
farmaceutycznych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i  sanitarnych, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farma-
ceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, 
środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publi-
kowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ziół leczniczych 
i leków ziołowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 
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usługi sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty i kawy za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie suplementów diety i witamin za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie żywności i napojów za pośrednictwem stacjonar-
nych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 warsztaty w celach eduka-
cyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], usługi edukacyjne z zakresu farmacji, medyczne 
usługi edukacyjne, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów die-
ty i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, poradnictwo żywieniowe�

(111) 329331 (220) 2019 08 26 (210) 503790
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) PROFI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
grabów nad Prosną (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Pasztet firmowy pełen smaku Bez konserwantów
(540) 

(591) żółty, biały, czerwony, zielony, jasnobrązowy, brązowy, 
czarny
(531) 03�07�03, 24�17�25, 09�01�07, 26�01�02, 25�01�15, 08�05�10, 
05�03�14, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy mię-
sne, pasztety mięsne, pasztety, pasztety drobiowe�

(111) 329332 (220) 2019 08 26 (210) 503817
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) sZaRMaCh aDaM DeRMIs gaBIneT DeRMaTOlOgII 
OgÓlneJ I esTeTyCZneJ DR aDaM sZaRMaCh, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeRMIs
(540) 

(591) granatowy
(531) 26�02�01, 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 44 usługi medyczne i  pomoc medyczna, doradztwo 
w zakresie farmakologii, zabiegi medycyny estetycznej�

(111) 329333 (220) 2019 08 26 (210) 503818
(151) 2020 01 30 (441) 2019 10 14
(732) OCUsTaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCUsTaR
(540) 

(591) szary, niebieski, biały
(531) 29�01�13, 01�01�01, 01�01�02, 01�01�10, 02�09�04, 27�05�01, 

27�05�03, 27�05�05
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, aparaty i instrumen-
ty chirurgiczne, protezy oczu, chirurgiczne klamry, futerały na instru-
menty medyczne, igły do celów medycznych, igły do zszywania, im-
planty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, lasery 
do celów medycznych, narzędzia do nacinania do celów chirurgicz-
nych, nici chirurgiczne, przyrządy do  cięcia stosowane w  chirurgii, 
soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych, 
sztuczne gałki oczne, urządzenia i instrumenty medyczne, zakrapla-
cze do celów medycznych�

(111) 329334 (220) 2019 08 26 (210) 503821
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aa WIngs OF COlOR VOlUMe PReCIsIOn sO BIg
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki kolorowe, podkłady, fluidy, bazy, pudry sypkie, prasowane, kom-
pakty, kosmetyki kolorowe do oczu, tusze, mascary do rzęs, kredki, 
eyelinery, stylizatory do  brwi, sztuczne rzęsy, kosmetyki do  ust, 
pomadki, błyszczyki, konturówki, kosmetyki do  paznokci, odżyw-
ki, lakiery, produkty kolorowe do  policzków, rozświetlacze, pudry, 
rozświetlające, pudry brązujące, róże, utrwalacze makijażu, środki 
do  usuwania makijażu, preparaty do  pielęgnacji skóry, maseczki 
do  twarzy i  do  ciała, serum do  celów kosmetycznych, koncentraty 
nawilżające, olejki eteryczne do  pielęgnacji skóry, preparaty prze-
ciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środ-
ki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty 
i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, środki do  pie-
lęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 
preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do ką-
pieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych�

(111) 329335 (220) 2019 08 27 (210) 503825
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) KRUgeR POlsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alKO ReVITal
(540) 

(591) biały, jasnozielony, niebieski, granatowy
(531) 11�03�02, 19�13�21, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, 
preparaty dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, 
preparaty mineralne, napoje do  celów leczniczych, 32 napoje bez-
alkoholowe, tabletki musujące do  sporządzania napojów, napoje 
musujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje 
do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów�

(111) 329336 (220) 2019 08 27 (210) 503830
(151) 2020 02 18 (441) 2019 09 30
(732) nOWeOPOny�Pl sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rzeszów (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) noweopony
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 18�01�21, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie części sa-
mochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części sa-
mochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami 
samochodowymi, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów 
mechanicznych, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowa-
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu, 37 wymiana opon, wymiana amor-
tyzatorów, przegląd i serwisowanie silników pojazdów, konserwacja, 
serwis i  naprawa pojazdów, odnawianie pojazdów, polerowanie 
pojazdów, konserwacja pojazdów, smarowanie pojazdów, przegląd 
pojazdów, remont pojazdów, malowanie pojazdów, czyszczenie po-
jazdów, mycie pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, 
naprawa powypadkowa pojazdów, kompleksowe czyszczenie po-
jazdów, regeneracja silników pojazdów, usługi tuningu pojazdów, 
usługi napraw awarii pojazdów, usługi awaryjnych napraw pojaz-
dów, usługi stacji obsługi pojazdów, naprawa, konserwacja i tanko-
wanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych i  części do  nich, 
usługi konserwacji i  naprawy pojazdów silnikowych, wyważanie 
opon, montaż opon, naprawa opon, nacinanie opon, wulkanizacja 
opon [naprawa], rotacja i  wyważanie opon, wulkanizacja opon sa-
mochodowych [naprawa], konserwacja i naprawa opon, ustawianie 
zbieżności [wyrównywanie] opon, usługi w zakresie montażu opon, 
zakładanie i naprawa opon do pojazdów�

(111) 329337 (220) 2019 08 27 (210) 503833
(151) 2020 02 18 (441) 2019 09 30
(732) PROMes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wejherowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KP
(540) 

(531) 26�01�01, 27�05�01
(510), (511) 35 usługi w  zakresie skupu i  sprzedaży metali szlachet-
nych, kamieni szlachetnych, 36 operacje walutowe, wymiana pienię-
dzy, wymiana walut, handel walutami, weryfikacja czeków, agencje 
kredytowe, kredytowanie, agencje ściągania wierzytelności, usługi 
finansowe, transakcje finansowe, operacje finansowe, analizy finan-
sowe, tworzenie funduszy, tworzenie kapitałów, lokaty kapitału, in-
westycje kapitałowe, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
notowania giełdowe, pożyczki pod zastaw, finansowanie pożyczek, 
usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych�

(111) 329338 (220) 2019 08 27 (210) 503840
(151) 2020 02 18 (441) 2019 09 30
(732) PROMes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wejherowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KanTOR PROMes
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26�11�02, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 35 usługi w  zakresie skupu i  sprzedaży metali szlachet-
nych, kamieni szlachetnych, 36 operacje walutowe, wymiana pienię-
dzy, wymiana walut, handel walutami, weryfikacja czeków, agencje 
kredytowe, kredytowanie, agencje ściągania wierzytelności, usługi 
finansowe, transakcje finansowe, operacje finansowe, analizy finan-
sowe, tworzenie funduszy, tworzenie kapitałów, lokaty kapitału, in-
westycje kapitałowe, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
notowania giełdowe, pożyczki pod zastaw, finansowanie pożyczek, 
usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych�

(111) 329339 (220) 2019 08 27 (210) 503842
(151) 2020 02 19 (441) 2019 09 30
(732) lOOKRaTIVe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TInT
(510), (511) 14 zegarki, zegary, etui na  zegarki, pudełka na  zegarki, 
woreczki na zegarki, części do zegarków�

(111) 329340 (220) 2019 08 27 (210) 503843
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) VeRDa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomień odpowiedzialne ciepło
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 01�15�05, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z  torfu 
[paliwo], drewno opałowe, paliwo w postaci brykietów, paliwo z bio-
masy, węgiel�

(111) 329341 (220) 2019 08 27 (210) 503845
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) ZnanIeCKI MaTeUsZ MIROsłaW, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lekutko�
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy�
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(111) 329342 (220) 2019 08 27 (210) 503846
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) hUleCKI DaWID, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ezbiory�pl
(540) 

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 20�05�25, 25�12�25, 25�07�02, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i  techniczne, oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego�

(111) 329343 (220) 2019 08 27 (210) 503855
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) BaJ agaTa eDUBaJ, stargard (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myślografia
(540) 

(531) 01�15�11, 27�05�01
(510), (511) 41 usługi w  zakresie nauczania, edukacji i  oświaty, in-
formacje o  nauczaniu, edukacji i  oświacie, kursy korespondencyj-
ne, nauczanie indywidualne, redagowanie tekstów, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, 
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyj-
nych i oświatowych, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne 
i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw 
i  tekstów naukowych, edukacyjnych i  oświatowych, publikowanie 
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i  tekstów nauko-
wych, edukacyjnych i oświatowych�

(111) 329344 (220) 2019 08 27 (210) 503864
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) KReCZKO KaMIl KaMIlgRaFIK�Pl, łapy (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aMBassaDOR
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dzie-
cięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet 
i  mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i  chłopców, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież 
treningowa, odzież do  spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, 
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna 
męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, 35 sprzedaż detaliczna 
i  hurtowa następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież 
wierzchnia dla kobiet i  mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i  chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież 
wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, 
t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna 
damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki�

(111) 329345 (220) 2019 08 27 (210) 503878
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) TWaRDOWsKI DaWID PaTRyK DaV-sKI, antonin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DaV-sKI

(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29�01�13, 27�05�01, 26�11�09, 24�17�25
(510), (511) 28 drążki do ćwiczeń, artykuły sportowe, drążki do han-
tli do  podnoszenia ciężarów, gimnastyczne drążki poziome, gryfy 
do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle, hantle do podnoszenia 
ciężarów, hantle kettlebell, ławki do  ćwiczeń, ławki do  ćwiczenia 
mięśni brzucha, ławki do  podnoszenia ciężarów, ławki do  użyt-
ku sportowego, maszyny do  ćwiczeń sprawnościowych, maszyny 
do  ćwiczeń fizycznych wyposażone w  ciężarki, maszyny do  przy-
siadów, platformy do  ćwiczeń, poręcze równoległe do  gimnastyki, 
przyrządy stosowane do  ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane 
w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych 
na  górne i  dolne partie ciała, sprzęt do  ćwiczeń fizycznych w  po-
mieszczeniach, sprzęt do  ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, 
sprzęt do treningów sportowych, sprzęt sportowy, stojaki do przy-
siadów, sztangi do podnoszenia ciężarów, uchwyty do podnoszenia 
ciężarów, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do robienia 
pompek, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do kultury-
styki, urządzenia do wzmacniania ciała, huśtawki dla dzieci, huśtawki 
dla niemowląt, huśtawki poziome w postaci podpartej deski jako wy-
posażenie placów zabaw, konstrukcje wspinaczkowe jako wyposaże-
nie placów zabaw, konstrukcje z  drabinkami dla dzieci jako sprzęt 
do zabawy, przyrządy na place zabaw wykonane z metalu, przyrządy 
na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy na pla-
ce zabaw wykonane z drewna, przyrządy na place zabaw dla dzieci, 
zjeżdżalnie jako wyposażenie placów zabaw, siedzenia do huśtawek 
dla dzieci, domki do zabawy, karuzele będące przedmiotami do za-
bawy, maszyny do  ćwiczeń do  użytku zewnętrznego, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: drążki do ćwiczeń, 
artykuły sportowe, drążki do  hantli do  podnoszenia ciężarów, eks-
pandery do  klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gimnastyczne 
drążki poziome, gryfy do  hantli do  podnoszenia ciężarów, hantle, 
hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do ćwiczeń, 
ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, 
ławki do  użytku sportowego, maszyny do  ćwiczeń sprawnościo-
wych, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, ma-
szyny do  przysiadów, platformy do  ćwiczeń, poręcze równoległe 
do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrzą-
dy stosowane w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwi-
czeń oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery nóg, 
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń 
fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do  treningów sportowych, 
sprzęt sportowy, stojaki do  przysiadów, sztangi do  podnoszenia 
ciężarów, trenażery mięśni brzucha, trenażery eliptyczne, uchwy-
ty do  podnoszenia ciężarów, uchwyty do  artykułów sportowych, 
uchwyty do  robienia pompek, urządzenia do  ćwiczeń fizycznych, 
urządzenia do  kulturystyki, urządzenia do  wzmacniania ciała, huś-
tawki dla dzieci, huśtawki dla niemowląt, huśtawki poziome w  po-
staci podpartej deski jako wyposażenie placów zabaw, konstrukcje 
wspinaczkowe jako wyposażenie placów zabaw, konstrukcje z  dra-
binkami dla dzieci jako sprzęt do zabawy, przyrządy na place zabaw 
wykonane z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw 
sztucznych, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrzą-
dy na place zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie jako wyposażenie placów 
zabaw, siedzenia do huśtawek dla dzieci, domki do zabawy, karuzele 
będące przedmiotami do zabawy�

(111) 329346 (220) 2019 08 27 (210) 503880
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) JM InnOVaTIVe COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) yOnelle CBD FORTe
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(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowa-
ne do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych 
zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty ko-
smetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, 
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produk-
ty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji wło-
sów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne 
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zę-
bów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny 
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpie-
lowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawie-
rające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele 
kosmetyczne, pudry i  talki kosmetyczne, maski do  ciała w  proszku 
[do  użytku kosmetycznego], maseczki do  twarzy, maseczki do  cia-
ła, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki 
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, 
maseczki do  ciała w  kremie, maseczki zwężające pory stosowane 
jako kosmetyki, maseczki do  pielęgnacji skóry, maseczki do  pielę-
gnacji skóry rąk, maseczki do  pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki 
lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kre-
my do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, pro-
dukty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do  twarzy i  do  ciała do  celów leczniczych, pianki 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w po-
staci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i  balsamów 
do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skó-
ry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skó-
ry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry 
kobiet w  ciąży lub po  ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, 
preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [pre-
paraty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla ko-
biet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów 
medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze pre-
paraty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytu-
owane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry�

(111) 329347 (220) 2019 08 28 (210) 503889
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) aROMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Wałcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Think Tea
(540) 

(591) czarny, jasnozielony
(531) 27�05�01, 27�05�05, 27�05�08, 29�01�12
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrak-
ty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, herbata 
odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczni-
czych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, lecznicze napary ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku 
medycznego, napary lecznicze, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napoje stosowane w  lecznictwie, odżywcze suplementy diety, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi wy-
ciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych wywary do celów 
farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane, 30 herbata, herbata do  zaparzania, herbata mrożona, 
herbata w torebkach, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych, 
herbaty o smaku owocowym (inne niż lecznicze), herbaty owocowe, 
herbaty ziołowe [napary], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, mie-
szanki herbat, napary, inne niż do celów leczniczych, napary zioło-
we, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, zioła 
do celów spożywczych, zioła przetworzone, zioła suszone�

(111) 329348 (220) 2019 08 28 (210) 503895
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) enIgMa sysTeMy OChROny InFORMaCJI sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enIgMa
(540) 

(591) niebieski
(531) 26�02�07, 27�05�01, 29�01�04
(510), (511) 35 pozyskiwanie i  systematyzacja danych do  kompute-
rowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, zarządzanie w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 42 analizy systemów kom-
puterowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie systemów komputerowych, programowanie systemów 
komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, kon-
serwacja oprogramowania komputerowego�

(111) 329349 (220) 2019 08 28 (210) 503903
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) FRyTKI BelgIJsKIe W KRaKOWIe� łUKasZ WIlK I MaTeUsZ 
sZPaK sPÓłKa JaWna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frytki belgijskie
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 08�07�08, 26�01�05, 26�01�16, 26�04�02, 26�04�04, 26�04�22, 
26�04�09, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 29 przystawki na  bazie warzyw, przekąski na  bazie wa-
rzyw, pasty do  smarowania na  bazie warzyw, ziemniaki preparo-
wane, frytki, frytki ziemniaczane, warzywa preparowane, warzywa 
przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i  nasiona roślin strączkowych), 30 przeciery warzywne (sosy), 
mąka ziemniaczana do  celów spożywczych, aromaty do  przekąsek 
inne iż olejki eteryczne, aromaty do żywności, przyprawy, przyprawy 
smakowe, sosy, sól, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów szybkiej 
obsługi, bufetów, obsługi gastronomicznej z  własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, 
usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, wy-
pożyczanie urządzeń do gotowania�

(111) 329350 (220) 2019 08 28 (210) 503904
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) gOCZał MIChał Mg-MIChał gOCZał, Zator (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WesTeRn CaMP
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi parków rozrywki, 
usługi rozrywkowe w  postaci pokazów w  parkach rozrywki, usługi 
rozrywkowe na  żywo, usługi rezerwacji biletów i  rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi rozrywkowe świad-
czone w  ośrodkach rekreacyjno-sportowych za  miastem-country 
club, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, 
organizowanie gier i konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja 
zawodów rekreacyjnych, organizowanie i  prowadzanie szkoleń, 
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konferencji i seminariów i spotkań, organizowanie zjazdów w celach 
szkoleniowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i biznesowych, prowa-
dzenie wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie loterii, świad-
czenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajmowanie koni do rekreacji, 
wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, 43 hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowa-
nie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu dla przyczep kempingowych, usługi w  zakresie 
zapewniania obiektów na przyjęcia, uroczystości, wynajem budyn-
ków przenośnych, wynajem domków letniskowych, wynajem kon-
strukcji namiotowych, wynajem namiotów, wynajem pawilonów, 
ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania tymczasowego 
świadczone przez obozy wakacyjne, zakwaterowanie tymczasowe 
świadczone przez rancza dla turystów, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, rezerwacja miejsc na  kempingach, udostępnianie 
informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usłu-
gi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi 
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni, 
usługi restauracyjne, usługi barów piwnych, zapewnianie jedzenia 
i napojów na imprezy firmowe�

(111) 329351 (220) 2019 08 28 (210) 503906
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) enIgMa sysTeMy OChROny InFORMaCJI sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) enCaRD
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), system zarządzania karta-
mi�

(111) 329352 (220) 2019 08 28 (210) 503911
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) QUesTO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
siedlce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kącik Kawowy kacikkawowy�pl
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29�01�13, 27�05�01, 26�04�02, 26�04�01, 26�15�09, 01�15�15
(510), (511) 43 usługi barów kawowych�

(111) 329353 (220) 2019 08 28 (210) 503916
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) sysIaK BlanKa sys, Kamionka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DanIa BaBCI ZOsI
(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 27�05�01, 27�05�05, 26�04�02, 26�04�18, 26�07�25, 29�01�12
(510), (511) 29 zupy, składniki do  sporządzenia zup, przetwory 
do zup jarzynowych, warzywa suszone, 30 liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, potrawy na bazie ryżu, potrawy 
na bazie kaszy�

(111) 329354 (220) 2019 08 28 (210) 503920
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) saRna PaWeł, Kołobrzeg (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) fishka-fiszka
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, 
dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, 
herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], ka-
feterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w  kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i  napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizze-
rie, przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bez-
pośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, puby, restauracje 
samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożyw-
cze, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów 
w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, 
serwowanie żywności i  napojów dla gości, serwowanie żywności 
i  napojów dla gości w  restauracjach, serwowanie żywności i  napo-
jów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, stołówki, usługi barowe, usługi barów i restauracji, usłu-
gi barów piwnych, usługi barów z  fajkami wodnymi, usługi barów 
z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi de-
gustacji win (dostarczanie napojów), usługi herbaciarni, usługi klu-
bów nocnych [zaopatrzenie w  żywność], usługi klubów w  zakresie 
dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobil-
nych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi 
ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji 
serwujących tempurę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej 
obsługi, usługi restauracji washoku, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostar-
czania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi 
świadczone przez bary bistro, winiarnie�

(111) 329355 (220) 2019 08 28 (210) 503922
(151) 2020 02 03 (441) 2019 10 07
(732) JanOWsKI PaWeł P�P�h�U� BIg sPORT, lubochnia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOTBall ClUB DeVs nOBIs haeC OTIa FeCIT
(540) 

(591) czerwony, żółty, zielony, biały, czarny
(531) 02�01�23, 04�02�11, 03�07�09, 18�03�05, 24�09�01, 24�01�08, 
24�01�09, 27�05�01, 27�05�05, 29�01�15
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna, koszulki z krótkim ręka-
wem, 40 drukowanie, druk sitowy, druk offsetowy, krawiectwo�
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(111) 329356 (220) 2019 08 29 (210) 503932
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) sTOŻeK gRZegORZ, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, biały
(531) 05�03�13, 05�03�14, 26�07�25, 29�01�12
(510), (511) 19 budowlane konstrukcje niemetalowe, cegły, nieme-
talowe elementy budowlane w  postaci płyt, niemetalowe budow-
lane elementy wykończeniowe, niemetalowe materiały budowlane, 
palisady niemetalowe, płoty i  parkany niemetalowe, niemetalowe 
ekrany akustyczne, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemento-
we, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, profile 
niemetalowe dla budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane, 
niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów nieme-
talowych, zaprawy budowlane, 35 zarządzanie działalnością gospo-
darczą w  zakresie projektów budowlanych, handlowe informacje 
i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, or-
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa w  handlu, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, 42 projektowanie budowlane, projekto-
wanie urbanistyczne, usługi inżynieryjne�

(111) 329357 (220) 2019 08 29 (210) 503933
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) VITaMIZU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łÓDZKa ORanŻaDa
(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 26�01�05, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżady�

(111) 329358 (220) 2019 08 29 (210) 503934
(151) 2020 02 20 (441) 2019 11 04
(732) PRyMaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Jastrzębie Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sMaK
(540) 

(591) zielony, żółty
(531) 05�03�14, 29�01�12, 27�05�01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce konserwowane, konserwowane warzywa, mrożone owo-

ce, warzywa mrożone, suszone owoce, warzywa suszone, gotowane 
owoce, warzywa gotowane, kandyzowane owoce, owoce lukrowane, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, 
mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, koncentraty bulionu, kon-
centraty rosołowe, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, w tym 
chipsy ziemniaczane w  formie paluszków, chipsy owocowe, grzyby 
konserwowane, suszone grzyby jadalne, napoje mleczne z  przewa-
gą mleka, orzechy preparowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żyw-
ność, soki roślinne do  gotowania, żywność przygotowywana z  ryb, 
ser, w tym produkty serowarskie, ser twarogowy, ser pleśniowy, ser 
miękki, ser twardy, sery topione, ser śmietankowy, ser z przyprawami, 
skórki owocowe, wędliny, przetworzone wodorosty spożywcze, zupy, 
składniki do sporządzania zup, żelatyna, kostki do zup, kostki buliono-
we, algi do żywności dla ludzi, batoniki na bazie owoców i orzechów, 
buliony, burgery warzywne, warzywa marynowane, chipsy na bazie 
warzyw, chipsy warzywne, desery owocowe, desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, dyniowate [rośliny, konserwowane], dżemy i mar-
molady owocowe, ekstrakty alg do  celów spożywczych, ekstrakty 
do zup, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, 
ekstrakty z  warzyw do  konsumpcji, owoce w  puszkach, warzywa 
w  puszkach, galaretki z  warzyw, galaretki owocowe, głęboko mro-
żone dania warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty 
z  warzyw, grzyby gotowe do  spożycia, jadalne kwiaty, przetworzo-
ne, jadalne suszone kwiaty, nasiona jadalne, kandyzowane przeką-
ski owocowe, kapusta kwaszona, kłącza przetworzone, kompozycje 
owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych do  kon-
sumpcji, konserwowe rośliny strączkowe, koncentraty zup, konserwy 
z owocami, korniszony, korzenie przetworzone, krążki z cebuli, owoce 
lukrowane, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, 
marmolady owocowe, mieszanki do sporządzania wywarów rosoło-
wych, mieszanki do  zup, mieszanki przekąsek składające się z  prze-
tworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki owoców 
i orzechów, mieszanki warzywne, mrożone gotowe posiłki składające 
się głównie z warzyw, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, 
napoje z produktów mlecznych, nasiona przetworzone, oleje i tłusz-
cze, oleje roślinne do celów spożywczych, owoce glazurowane, owo-
ce konserwowane w słoikach, warzywa w słoikach, pasta z owoców 
tłoczonych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty warzywne, 
pasztet warzywny, pektyna do  celów kulinarnych, pikle mieszane, 
pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, potrawy gotowe skła-
dające się głównie z warzyw, produkty z suszonych owoców, proszki 
owocowe, proszki warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie warzyw, przetwory do zup jarzynowych, przetworzone owo-
ce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
przystawki na bazie warzyw, puree z warzyw, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, sfermentowane owoce, sok pomidorowy do  gotowania, 
soki owocowe do  gotowania, soki roślinne do  gotowania, suszone 
owoce, warzywa suszone, tłuszcze roślinne do  celów spożywczych, 
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa liofilizowane, wa-
rzywa preparowane, warzywa solone, warzywa w  puszkach, warzy-
wa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, wodorosty jadalne, 
wstępnie ugotowana zupa, wywar, bulion, wywar z warzyw, zagęsz-
czone sosy pomidorowe, zupy, 30 kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka spożywcza, chleb, wyroby cukiernicze, 
słodycze, w tym słodycze [cukierki], słodycze zawierające owoce, sło-
dycze czekoladowe, musy (słodycze), słodycze nielecznicze, karmelki 
twarde [słodycze], słodycze gotowane, lody, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, 
lód, aromaty (preparaty do żywności), batony zbożowe, bułka tarta, 
bułki, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka, cukierki, napoje mro-
żone na bazie czekolady, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, na-
poje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie 
kakao, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, chrzan [sos przyprawowy], do-
datki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, owoco-
we galaretki [słodycze], mieszanki kakaowe, kanapki, kasze spożyw-
cze, keczup, sól kuchenna, kukurydza mielona, mieszanka do ciasta, 
kukurydza prażona [popcorn], kukurydza palona, lody w  proszku, 
majonez, makarony, potrawy na bazie mąki, muesli, naleśniki, napary, 
inne niż do celów leczniczych, słodkie dekoracje do ciast, paszteciki, 
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza, płatki zbożowe, płat-
ki kukurydziane, sosy pomidorowe, sosy na bazie pomidorów, ciasto 
w proszku, puddingi, sosy do sałatek, produkty skrobiowe do celów 
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spożywczych, słodziki naturalne, słodkie sosy do  deserów na  bazie 
mleka i żółtek (custard), suchary, tarty, tortille, zagęszczacze stosowa-
ne przy gotowaniu produktów spożywczych, suszone zioła do celów 
kulinarnych, zioła przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], 
maltodekstryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów me-
dycznych], dodatki [inne niż oleje eteryczne] jako polepszacze smaku 
żywności i napojów, w tym: dodatki smakowe do zup [inne niż oleje 
eteryczne], substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne 
niż oleje eteryczne], substancje nadające zapach jako dodatek do na-
poi [inne niż oleje eteryczne], przekąski na  bazie pszenicy, gotowe 
potrawy na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy 
na bazie zbóż, przekąski na bazie kukurydzy, gotowe potrawy na ba-
zie kukurydzy, przekąski na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie ryżu, 
przekąski na  bazie makaronu, gotowe potrawy na  bazie makaronu, 
dodatki smakowe do  zup, mieszanki suszonych warzyw, owoców 
i ziół z solą do użytku jako przyprawy do żywności, w tym mieszan-
ki przypraw suszonych do gulaszu, mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mieszanki przypraw, 
musy (wyroby cukiernicze), napary ziołowe, papki warzywne (sosy-
-żywność), pasty warzywne [sosy], pikantne sosy używane jako przy-
prawy, preparaty przyprawowe, preparaty ziołowe do  sporządzania 
napojów, przeciery warzywne [sosy], przyprawy do żywności, solanka 
do marynat, sosy, sosy salsa, syropy smakowe, zioła konserwowane, 
zioła przetworzone�

(111) 329359 (220) 2019 08 29 (210) 503937
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 07
(732) naRODOWy InsTyTUT ZDROWIa PUBlICZnegO-
PaŃsTWOWy ZaKłaD hIgIeny, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZh naRODOWy InsTyTUT ZDROWIa PUBlICZnegO 
od 1918 r�
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 26�11�05, 26�11�13, 26�01�06, 27�05�01, 27�07�01, 29�01�12
(510), (511) 41 organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], usługi szkole-
niowe oraz dydaktyczne, 42 usługi badawcze, laboratoria badawcze, 
usługi analiz chemicznych, badania naukowe, usługi badań chemicz-
nych, usługi badań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych, 
usługi kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów 
do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfikacji jej ko-
szerności, prace badawcze nad produktami, analizy wody, 45 usługi 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, usługi arbitrażowe, licen-
cjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich�

(111) 329360 (220) 2019 08 29 (210) 503938
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 07
(732) gRZenKOWICZ TOMasZ, Kartuzy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wodkan gRZenKOWICZ
(540) 

(591) grafitowy, niebieski
(531) 27�05�01, 27�05�10, 29�01�12
(510), (511) 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownic-
twa, rurociągi zasilające, niemetalowe, rury spustowe, niemetalowe, 
rury sztywne, niemetalowe, rury drenażowe, niemetalowe, rury ka-
mionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, 37 asfaltowanie, bu-
dowa i konserwacja rurociągów, budownictwo, nadzór budowlany, 
polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, układa-
nie nawierzchni drogowych, usługi hydrauliczne, wiercenie studni, 
wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, 

39 dostawa towarów, przewożenie, przewóz samochodami ciężaro-
wymi, składowanie towarów, spedycja, transport, usługi kierowców, 
usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silniko-
wymi, wynajem samochodów, wynajem traktorów�

(111) 329361 (220) 2019 08 29 (210) 503939
(151) 2020 02 20 (441) 2019 11 04
(732) BnP PaRIBas BanK POlsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BnP Paribas Talks
(510), (511) 35 zarządzanie i  doradztwo w  sprawach działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, prace biuro-
we, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, 
działalność finansowa, usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
41 zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, organizowanie za-
wodów sportowych i imprez sportowych, administrowanie [organi-
zacja] działalnością kulturalną, organizowanie wydarzeń edukacyj-
no-rozrywkowych z dziedziny kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, 
rozrywki, organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, pokazów, 
warsztatów edukacyjnych dla dorosłych oraz dzieci, organizowanie 
konkursów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci�

(111) 329362 (220) 2019 08 29 (210) 503940
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) TRI-COlOR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, narama (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 color
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27�05�01, 27�05�05, 27�07�01, 27�07�02, 26�01�03, 26�01�17, 29�01�12
(510), (511) 9 urządzenia do  pomiaru barw, urządzenia pomiarowe, 
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, takie jak spektrometry, spek-
trofotometry, elektroniczne analizatory kolorów, kolorymetry oraz 
połyskomierze, oprogramowanie do wyżej wymienionych towarów, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z urządzeniami 
do pomiaru barw za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprze-
daży oraz sieci Internet�

(111) 329363 (220) 2019 08 29 (210) 503941
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 07
(732) naRODOWy InsTyTUT ZDROWIa PUBlICZnegO-
PaŃsTWOWy ZaKłaD hIgIeny, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naRODOWy InsTyTUT ZDROWIa PUBlICZnegO PZh
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 26�01�06, 26�01�17, 26�11�05, 26�11�13, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 41 organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], usługi szkole-
niowe oraz dydaktyczne, 42 usługi badawcze, laboratoria badawcze, 
usługi analiz chemicznych, badania naukowe, usługi badań chemicz-
nych, usługi badań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych, 
usługi kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów 
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do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfikacji jej ko-
szerności, prace badawcze nad produktami, analizy wody, 45 usługi 
doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, usługi arbitrażowe, licen-
cjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich�

(111) 329364 (220) 2019 08 29 (210) 503943
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) hORTeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hORTUŚ
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i  gotowane owoce i  warzy-
wa, przetwory owocowe i  warzywne, mrożone owoce i  warzywa, 
mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przy-
praw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki 
owocowe i warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, 
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe 
wegetariańskie z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe z dodat-
kiem mięsa, mrożone dania gotowe z warzyw i/ lub mięsa z dodat-
kiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z  warzyw i/lub 
mięsa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, musy owocowe, 
przeciery owocowe i  warzywne, miąższ z  owoców, sałatki owoco-
we i  warzywne, owoce i  warzywa puszkowane, skórki owocowe, 
chipsy owocowe, przekąski z owoców, przekąski na bazie owoców, 
przekąski na  bazie warzyw, przekąski na  bazie suszonych owoców, 
zupy, składniki do sporządzania zup, smoothie owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecznych, żywność 
dietetyczna składająca się głównie z  owoców i  warzyw, żywność 
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie 
z owoców i warzyw, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wy-
twarzania wody mineralnej i  wody mineralnej smakowej, napoje 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bez-
alkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i  nektary owocowe, warzyw-
ne i  owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i  warzywne, 
soki przecierowe owocowe, warzywne i  owocowo-warzywne, soki 
tłoczone owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje 
o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owoco-
wo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem 
i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje 
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, 
syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, 
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, wa-
rzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, 
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub 
bez dodatku produktów mlecznych�

(111) 329365 (220) 2019 08 29 (210) 503944
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 07
(732) ORKla CaRe sPÓłKa aKCyJna, Radzymin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sORaya BODy DIeT
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, dezodoranty, kosmetyki, niemedyczne 
kremy, kosmetyki upiększające, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, lo-
tony do  celów kosmetycznych, mleczka do  celów kosmetycznych, 
maski kosmetyczne, mydła, olejki do  celów kosmetycznych, olejki 
toaletowe, olejki do  perfum i  zapachów, olejki eteryczne, odżywki 
i  środki do  pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, 
produkty kosmetyczne i  preparaty do  opalania i  po  opalaniu oraz 
do  ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do  demakijażu, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, środki do koloryzacji 
i do dekoloryzacji włosów, toniki kosmetyczne, wyroby perfumeryj-
ne, wody kolońskie, wody toaletowe, żele pod prysznic, niemedycz-
ne żele do celów kosmetycznych �

(111) 329366 (220) 2010 07 23 (210) 373269
(151) 2020 01 09 (441) 2010 10 25
(732) CaPITal seRVICe sPÓłKa aKCyJna, Ostrołęka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) % kredytOK�pl
(540) 

(591) szary, bordowy(CMyK 20/100/100/0)
(531) 24�17�25, 26�04�02, 27�05�01, 29�01�12
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi pożyczkowe�

(111) 329367 (220) 2018 12 17 (210) 493937
(151) 2019 10 18 (441) 2019 06 24
(732) TUłÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUłÓDŹ�Pl
(540) 

(591) czerwony, brązowy, czarny
(531) 07�01�01, 07�01�08, 07�01�14, 27�05�01, 27�05�05, 29�01�13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, inter-
netowe usługi reklamowe, usługi w zakresie przetwarzania danych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży 
gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i uro-
dy, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży moto-
ryzacyjnej, z  zakresu mody, pozwalające potencjalnemu odbiorcy 
wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te usługi na stro-
nie internetowej, 38 zapewnianie dostępu do  treści, stron interne-
towych i  portali, komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, usługi w zakresie przesyłania informacji, transmisja plików 
cyfrowych, zapewnienie dostępu do  baz danych, przesyłanie wia-
domości, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, 
usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci kompu-
terowej, transfer strumieniowy danych, usługi w zakresie przesyłania 
informacji tekstowych i  obrazowych za  pośrednictwem terminali 
komputerowych i sieci internetowej, 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie�

(111) 329368 (220) 2018 12 17 (210) 493939
(151) 2019 10 18 (441) 2019 06 24
(732) TUłÓDŹ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TUlODZ
(510), (511) 35 usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamo-
wych, usługi marketingowe, promocyjne internetowe usługi reklamo-
we, usługi w zakresie przetwarzania danych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich ofert towarów i usług z branży gastronomicznej, turystycznej, 
edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu 
rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody, pozwala-
jące potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz 
kupować te usługi na  stronie internetowej, 38 zapewnienie dostępu 
do treści strony internetowej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, 
obsługa przekazu obrazu i dźwięku, dostarczanie dostępu do zasobów 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, usługi 
łączności za  pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w  zakresie 
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi w za-
kresie przesyłania informacji tekstowych i  obrazowych za  pośrednic-
twem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie 
internetowego serwisu informacyjnego, 41 usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie�

(111) 329369 (220) 2019 02 12 (210) 495848
(151) 2019 11 19 (441) 2019 04 29
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(732) KleIna aRTUR PRZeDsIĘBIORsTWO hanDlOWO-
UsłUgOWe KleJnOT, Borowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bactozyme
(540) 

(531) 26�01�01, 26�01�03, 26�01�16, 27�05�01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, stymula-
tory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i wete-
rynaryjne, higieniczne, środki odkażające, dietetyczne środki użytku 
medycznego, suplementy diety dla zwierząt, preparaty do zwalcza-
nia szkodników, pestycydy i  środki agrochemiczne, biopreparaty 
do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów 
i zbiorników wody pitnej�

(111) 329370 (220) 2019 07 16 (210) 502339
(151) 2020 01 24 (441) 2019 09 30
(732) laMZa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chałupki Dębniańskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drillo
(540) 

(531) 26�11�03, 27�05�01
(510), (511) 7 akcesoria spawalnicze, aparaty do skrawania, chłodnice 
do silników, brzeszczoty pił, palniki gazowe do cięcia, cylindry do silni-
ków, dłuta do maszyn, dmuchawy, dźwigi do pojazdów, elewatory rol-
nicze, frezarki, gaźniki, głowice cylindrów do silników, głowice wiertni-
cze, gwinciarki do nakrętek i śrub, iskrowniki zapłonowe, koła maszyn, 
koła zamachowe i  zębate, koparki, kosiarki, kosiarki ogrodowe, kra-
jalnice, lutownice elektryczne i gazowe, łożyska, kompresor, miksery, 
mieszadła i wibratory, młotowiertarki, młoty dźwigniowe, elektryczne 
i mechaniczne, narzędzia ręczne, noże, osłony maszyn, piły, podnośni-
ki, prasy, przecinarki, przenośniki, narzędzia rolnicze inne niż o napę-
dzie ręcznym, silniki inne niż do pojazdów lądowych, snopowiązałki, 
szlifierki, tarcze szlifierskie, tłoki do cylindrów, uchwyty, uchwyty wier-
tarskie, wentylatory do silników, wiertarki, wiertarki ręczne elektrycz-
ne, żniwiarki, 8 bagnety, bijaki, tarany, brzeszczoty pił, czerpaki, dłuta 
do  otworów, dźwignie, frezy, grabie, grace, motyczki, gwintowniki, 
imadła, klucze, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, łopatki, łopaty, młotki, 
nożyce ogrodnicze do żywopłotów i gałęzi, osełki, narzędzia ręczne 
do ogrodnictwa, ostrza, osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, pasy 
do  narzędzi, pilniki, piły, pogrzebacze, ożogi, przebijaki, przecinaki, 
rolnicze narzędzia ręczne, sekatory, siekiery, skrobaki, szpadle, śrubo-
kręty, świdry, tarcze tnące i szlifujące, ubijaki, widły, wiertła ręczne, 35 
agencje informacji handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom, handlowe 
wyceny, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów 
w  celach handlowych i  reklamowych, udzielanie porad konsumen-
tom, wynajmowanie nośników reklamowych�

(111) 329371 (220) 2019 07 26 (210) 502792
(151) 2020 01 17 (441) 2019 09 23
(732) ZaJDeCKa-ŚlIWa PaUlIna KeeP The laBel, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KeeP The laBel
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komer-
cyjnych w  Internecie, zarządzanie w  działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, reklama bezpośrednia drogą 

pocztową (ulotki, prospekty, druki, próbki), komputerowe zarządza-
nie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, wynaj-
mowanie czasu reklamowego we  wszystkich środkach masowego 
przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie reklam, usługi pu-
blic relations, reklama, promocja i usługi sprzedaży zwłaszcza usługi 
handlu wysyłkowego (także on-line), obejmujące: odzież, okrycia 
wierzchnie, obuwie, nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby 
podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele, 
akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria do nich, 
prezentacja produktów we  wszelkich środkach przekazu w  celu 
sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich, 
artykuły sportowe, przyrządy sportowe, zabawki, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich�

(111) 329372 (220) 2019 08 08 (210) 503295
(151) 2020 01 21 (441) 2019 09 23
(732) KanCelaRIa PRaWna RaVen P� KRUPa sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RaVen
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania 
i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe związane ze ściąganiem na-
leżności, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do-), pozyskiwanie i  systematyzacja 
danych związanych z  działalnością gospodarczą, badania i  pozyski-
wanie informacji o  działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów 
na  rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie danych, 
gromadzenie informacji handlowych, skomputeryzowane gromadze-
nie indeksów klientów, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, ra-
chunkowość, księgowość i  audyt, doradztwo związane z  audytem, 
audyt skomputeryzowany, skomputeryzowane badania rynkowe, 
skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowa-
ne zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych informa-
cji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, skomputeryzo-
wane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], 
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości 
biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji doty-
czących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania 
w  dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi 
w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie in-
formacji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, do-
radztwo biznesowe, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradzanie przed-
siębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, do-
radztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo do-
tyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące 
korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, doradztwo w  sprawach działalności go-
spodarczej, doradztwo w  zakresie analizy biznesowej, doradztwo 
w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące zbywania 
firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypła-
calnością, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w za-
kresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie badań bizneso-
wych, konsultacje w  dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje 
dotyczące zbyć w  zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradz-
two w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsię-
biorstw, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie sprawozdań 
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rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy 
biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z pla-
nowaniem biznesowym, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania i  informacje 
dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie analizy bizneso-
wej, usługi doradztwa biznesowego, usługi w  zakresie sprawozdań 
rynkowych, zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze 
w-), zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), 
usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi do-
radztwa w  zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowana 
rachunkowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza ryn-
ku, badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, zestawienia staty-
styczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zdo-
bywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób 
trzecich], 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzy-
telności, agencje windykacji należności, dostarczanie informacji doty-
czących faktoringu długów, firmy windykacyjne, odzyskiwanie zale-
głych długów, organizacja ściągania długów, ściąganie długów, 
windykacja, windykacja należności i odzysk długu, windykacja należ-
ności i  odzyskiwanie długów, usługi związane z  niewypłacalnością, 
usługi w zakresie ściągania długów, ściąganie należności (agencje-), 
agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z  uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek, doradz-
two finansowe związane z  usługami kredytowymi, elektroniczne 
usługi windykacji należności, ocena zdolności kredytowej przedsię-
biorstw, gwarantowanie pożyczek, organizowanie kredytów, organi-
zowanie pożyczek, organizowanie pożyczek w  celu zabezpieczania 
funduszy dla osób trzecich, poręczenia, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji i za-
bezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące poży-
czania i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi konsultingowe 
dotyczące udzielania pożyczek, usługi w zakresie organizowania kre-
dytów, usługi w zakresie kredytów finansowych, wynajem nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i banko-
we, usługi w  zakresie nieruchomości, administrowanie finansami, 
ściąganie należności i  faktoring, finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pienięż-
nych, pośrednictwo w usługach finansowych, planowanie i zarządza-
nie finansowe, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi 
finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące 
nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nierucho-
mości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finanso-
we dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe 
związane z mieniem, zabezpieczanie środków finansowych na zakup 
nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarzą-
dzanie finansami, udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finanso-
we usługi gwarancyjne, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń 
(bankowość inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzinie papie-
rów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, 
obrót opcjami papierów wartościowych, obrót opcjami papierów 
wartościowych na rzecz innych, obrót papierami wartościowymi, po-
średnictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi fi-
nansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe zwią-
zane ze  sprzedażą i  kupnem papierów wartościowych, 
skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, usługi 
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, emisja obli-
gacji, usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, świadczenie 
usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie, restruktu-
ryzacja długów, faktoring długów, doradztwo w  zakresie długów, 
konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, 41 edu-
kacja prawna, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webinariów, 
usługi edukacyjne i  instruktażowe, kursy szkoleniowe w  dziedzinie 
prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 42 audyt 
jakości, kontrola jakości, sprawdzanie jakości, kontrola i  testowanie 
jakości, systemy komputerowe (analizy-), projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, 45 po-
moc prawna przy tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, 
dostarczanie informacji prawnych, usługi radców prawnych, uwierzy-
telnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów prawnych, spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, organizowanie świadczenia usług 
prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzie-

lanie opinii prawnych przez ekspertów, udzielanie informacji związa-
nej ze sprawami prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, badania [wyszukiwanie] w  zakresie informacji 
prawnych, doradztwo związane z  osobistymi sprawami prawnymi, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usłu-
gi informacyjne w  odniesieniu do  kwestii prawnych, udostępnianie 
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony in-
ternetowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, usługi komornicze (usługi prawne), badania 
prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi wspar-
cia prawnego, usługi monitorowania prawnego, porady prawne i za-
stępstwo procesowe, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi arbitra-
żowe, usługi w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, 
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów�

(111) 329373 (220) 2008 05 12 (210) 340771
(151) 2019 11 28 (441) 2008 08 18
(732) sanTanDeR COnsUMeR BanK sPÓłKa aKCyJna,  
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) e-RaTy
(510), (511) 16 kalendarze, 35 pomoc w opracowywaniu i zarządza-
niu przedsięwzięciami handlowymi, 36 emisja czeków podróżnych, 
pośrednictwo giełdowe, emitowanie papierów wartościowych oraz 
dokonywanie obrotu tymi papierami, inwestycje kapitałowe�

(111) 329374 (220) 2019 08 15 (210) 503531
(151) 2020 02 03 (441) 2019 10 14
(732) gRZegORZeWsKa IlOna IRMa BeaUTy-PeRM,  
Zielona góra (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BP Beauty-Perm IlOna gRZegORZeWsKa
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 26�01�18, 27�05�01, 27�05�05, 27�05�10, 29�01�12
(510), (511) 41 szkolenia kosmetyczne, w  szczególności szkolenia 
wykonywania makijażu permanentnego, liftingu rzęs, stylizacji rzęs, 
44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, 
zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, elektroliza do  celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych 
na  twarz, usługi w  zakresie porad kosmetycznych, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za  pomocą lasera, wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetycz-
ne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masa-
żu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecz-
nicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usłu-
gi w  zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i  nakładania makijażu, usługi w  zakresie makijażu permanentnego, 
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w za-
kresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakre-
sie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usłu-
gi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, 
salony piękności, usługi salonów piękności, świadczenie usług przez 
salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługami salo-
nów piękności�
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(111) 329375 (220) 2018 06 25 (210) 487502
(151) 2019 01 29 (441) 2018 07 30
(732) KOChMaŃsKI MaCIeJ WWW�sKORZany�COM, (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kochmanski studio kreacji
(540) 

(591) żółty, zielony, fioletowy, różowy, czerwony
(531) 26�11�03, 26�11�12, 27�05�01, 29�01�15
(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui 
do  tabletów, etui na  akcesoria optyczne, etui na  cyfrowe odtwarza-
cze mediów, etui na  kalkulatory podręczne, etui na  karty kredytowe 
jako dopasowane oprawki, etui na  okulary dziecięce, etui na  okulary 
i  okulary przeciwsłoneczne, etui na  przenośne odtwarzacze mediów, 
etui na  smartfony, etui na  urządzenia do  magazynowania danych, 
etui na  urządzenia do  przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover 
do  smartfonów, etui z  klapką do  telefonów komórkowych, futerały 
do telefonów komórkowych ze skóry lub imitacji skóry, okulary przeciw-
słoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów prze-
ciwsłonecznych, paski do telefonów komórkowych, paski do zegarków 
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, skórzane etui 
na  telefony komórkowe, torby do  noszenia komputerów, 18 aktówki 
wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki, dyplo-
matki, brezentowe torby na zakupy, duże torby podróżne ze sztywnej 
skóry, duże, lekkie torby sportowe do  noszenia na  nadgarstku, etui 
na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty jako portfele, etui 
na karty kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry oraz imitacji skó-
ry, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui, futerały na dokumenty, 
futerały w postaci etui na klucze, kosmetyczki jako saszetki na przybory 
toaletowe], kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, małe 
plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż-
ne, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia 
niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla 
dzieci, parasole i parasolki, parasole nieprzemakalne, parasole telesko-
powe, paski z imitacji skóry, pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki spor-
towe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, 
plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na garderobę 
wykonane ze  skóry, podróżne torby na  ubranie, pojemniki na  klucze 
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, pokrowce do gar-
niturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na para-
sole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, portfele 
damskie nie  z  metali szlachetnych, portfele do  przypinania na  pasku, 
portfele na karty wizytowe, portfele na karty, portfele skórzane, port-
fele, portmonetki wykonane ze skóry, przeciwsłoneczne parasole, pu-
dła skórzane na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składa-
ne teczki, teczki i aktówki, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby 
do  pracy, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na  garnitury, 
koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież spor-
tową, nerki jako torby na pas i na biodra, torby na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, torby na wyjazdy weekendowe, torby 
na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry, 
torby naramienne dla dzieci, torby płócienne, podręczne torby podróż-
ne, torby podróżne na buty, torby podróżne wykonane z  imitacji skó-
ry, torby podróżne wykonane z  tworzyw sztucznych, torby podróżne 
wykonane ze skóry, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby 
sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu kufry 
podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wykonane 
ze skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki-paski na biodra, torebki-pa-
ski, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na po-
byt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki, wyroby 
rymarskie ze  skóry, zawieszki, etykiety na  bagaż wykonane ze  skóry, 
25 chustki i apaszki, futra jako odzież, krawaty, muszki, nakrycia głowy, 
paski jako odzież, paski do smokingów, paski skórzane, paski tekstylne, 
paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, rękawiczki, szelki�

(111) 329376 (220) 2019 08 12 (210) 503413
(151) 2020 01 22 (441) 2019 10 07
(732) naVIBUD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Kielce (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) system Czyste Powietrze
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 01�15�24, 26�01�01, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 9 czujniki, czujniki elektryczne, czujniki pomiarowe, czuj-
niki zanieczyszczenia, czujniki jakości powietrza, mierniki, analiza-
tory powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 
11 filtry powietrza, oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze 
powietrza, instalacje nawilżające powietrze, elektrostatyczne filtry 
powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza, instalacje filtru-
jące powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, urządzenia 
do  oczyszczania powietrza, instalacje do  uzdatniania powietrza, 
filtry do  oczyszczania powietrza, separatory do  oczyszczania po-
wietrza, urządzenia do recyrkulacji powietrza, jonizatory do oczysz-
czania powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, urządzenia 
do uzdatniania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, instala-
cje do filtrowania powietrza, filtry powietrza [części maszyn lub insta-
lacji do oczyszczania powietrza], oczyszczacze powietrza [do użytku 
domowego], nawilżacze powietrza [do  celów domowych], odpy-
lacze elektrostatyczne do  oczyszczania powietrza, filtry powietrza 
do urządzeń klimatyzacyjnych, aparatura i maszyny do oczyszczania 
powietrza, instalacje i  urządzenia do  uzdatniania powietrza, urzą-
dzenia do  oczyszczania powietrza do  celów domowych, instalacje 
i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania 
powietrza, dystrybutory powietrza, przepustnice do  wyrównywa-
nia powietrza, urządzenia do  cyrkulacji powietrza, filtry powietrza 
do użytku domowego, instalacje do wentylacji, nawiewniki powie-
trza, czerpnie powietrza, wentylatory do  użytku domowego, prze-
pustnice do instalacji wentylacyjnych, filtry do użycia z urządzeniami 
do wentylacji, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz 
za  pośrednictwem Internetu w  zakresie następujących towarów: 
czujniki, czujniki elektryczne, czujniki pomiarowe, czujniki zanie-
czyszczenia, czujniki jakości powietrza, mierniki, analizatory powie-
trza, przyrządy do  pomiaru zanieczyszczenia powietrza, filtry po-
wietrza, oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, 
instalacje nawilżające powietrze, elektrostatyczne filtry powietrza, 
elektryczne oczyszczacze powietrza, instalacje filtrujące powietrze, 
urządzenia oczyszczające powietrze, urządzenia do  oczyszczania 
powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza, filtry do oczyszczania 
powietrza, separatory do oczyszczania powietrza, urządzenia do re-
cyrkulacji powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, urządze-
nia do odświeżania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, 
filtry do oczyszczaczy powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, 
filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do  oczyszczania po-
wietrza], oczyszczacze powietrza [do  użytku domowego], nawilża-
cze powietrza [do  celów domowych], odpylacze elektrostatyczne 
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do urządzeń klimatyza-
cyjnych, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, instalacje 
i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia do oczyszczania 
powietrza do celów domowych, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, dystrybutory 
powietrza, przepustnice do  wyrównywania powietrza, urządzenia 
do  cyrkulacji powietrza, filtry powietrza do  użytku domowego, in-
stalacje do  wentylacji, nawiewniki powietrza, czerpnie powietrza, 
wentylatory do użytku domowego, przepustnice do instalacji wen-
tylacyjnych, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, 40 oczysz-
czanie powietrza, uzdatnianie powietrza, odświeżanie powietrza, 
wynajem urządzeń do oczyszczania powietrza�

(111) 329377 (220) 2019 09 02 (210) 504022
(151) 2020 01 23 (441) 2019 10 07
(732) MaXXB ChOCOlaTe FaCTORy MaKsyMIlIan nOWOTaRsKI, 
KaTaRZyna BORKOWsKa sPÓłKa JaWna, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxx Vital
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(540) 

(591) biały, czarny, jasnoczerwony
(531) 02�09�01, 27�05�01, 26�04�02, 26�04�16, 29�01�13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze-ciastka, draże czekoladowe, sło-
dycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze, 
wafle, pieczywo cukiernicze�

(111) 329378 (220) 2019 09 02 (210) 504024
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) eCe PROJeKTManageMenT POlsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM KOsZalIn
(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 29�01�11, 27�05�05, 27�05�10, 27�05�17, 26�11�03, 26�11�06, 26�11�09
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie przedsiębiorstwem, prace biurowe, usługi cen-
trum handlowego, mianowicie organizacyjne i zawodowe zarządza-
nie centrum handlowym oraz usługi w  zakresie marketingu, 
organizowanie i koordynacja spraw bieżących oraz pomoc, mianowi-
cie organizowanie i prowadzenie imprez reklamowych, usługi dorad-
cze w  zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, pomoc w  zakresie 
zarządzania handlowego lub przemysłowego, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi 
public relations, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowy-
wanie kolumn reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyj-
nych, pośrednictwo i  realizacja transakcji handlowych, także w  ra-
mach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlowych 
i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, usługi sprzeda-
ży detalicznej w  zakresie farb, barwników, środków wybielających 
i  innych substancji stosowanych w  praniu, środków do  czyszczenia, 
polerowania, szorowania i  ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryj-
nych, olejków eterycznych, preparatów toaletowych, środków do pie-
lęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów 
przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świec i kno-
tów do celów oświetleniowych, preparatów farmaceutycznych i we-
terynaryjnych, wyrobów sanitarnych do celów medycznych, substan-
cji dietetycznych do  celów medycznych, żywności dla niemowląt, 
plastrów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie materiałów opa-
trunkowych, środków odkażających, metalowych materiałów i  ele-
mentów dla budownictwa, budynków i  przenośnych budynków 
z  metalu, posągów i  dzieł sztuki z  metali nieszlachetnych, usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie drzwi metalowych, bram metalo-
wych, okien metalowych i metalowych osłon okiennych, pojemników 
oraz metalowych artykułów transportowych i opakowaniowych, ma-
szyn i  obrabiarek do  przetwarzania materiałów i  produkcji, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie obrabiarek, narzędzi ręcznych i przy-
borów obsługiwanych ręcznie, sztućców, broni białej, z  wyjątkiem 
broni palnej, brzytew, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urzą-
dzeń do  nagrywania transmisji i  reprodukcji dźwięku i  obrazu, ma-
gnetycznych nośników informacji, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie płyt dźwiękowych, kas fiskalnych, maszyn liczących, urządzeń 
do przetwarzania danych i komputerów, urządzeń do gaszenia ognia, 
usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów ortopedycznych, 
urządzeń do  oświetlania, gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę i celów sanitarnych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie pojazdów, sztucznych ogni, metali szlachetnych i  ich stopów, 
ozdobnych pudełek z metali szlachetnych, puszek z metali szlachet-
nych, monet, trofeów z  metali szlachetnych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie posągów z metali szlachetnych i ich stopów, ozdób 
odzieżowych z  metali szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej 

w zakresie biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i przyrządów ze-
garmistrzowskich, instrumentów muzycznych, papieru, tektury, pod-
kładek papierowych, chusteczek papierowych, naklejek, stożkowych 
toreb papierowych, toreb papierowych, pudełek z papieru, szyldów 
z papieru i tektury, materiałów drukowanych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów 
piśmienniczych, klejów do artykułów papierniczych lub do celów go-
spodarstwa domowego, materiałów dla artystów, pędzli, maszyn 
do pisania i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), usługi sprzeda-
ży detalicznej w  zakresie materiałów instruktażowych i  dydaktycz-
nych (z  wyjątkiem aparatów), materiałów opakowaniowych z  two-
rzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc do druku, kauczuku, 
gutaperki, gumy, miki, kulek gumowych, mat gumowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie ozdobnych odznak z miki, tworzyw 
sztucznych w formie wyciśniętej stosowanych w produkcji, materia-
łów do pakowania, uszczelniających i izolacyjnych, przewodów gięt-
kich (nie z metalu), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skóry i imi-
tacji skóry, skórzanych pudełek, skórzanych etui, toreb skórzanych, 
skórzanych walizek, skórzanych toreb podróżnych, skórzanych sznu-
rówek, skóry do mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skór 
zwierzęcych, skór surowych, kufrów i toreb podróżnych, parasoli, pa-
rasoli przeciwsłonecznych i  lasek, biczy, uprzęży i  wyrobów rymar-
skich, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów budowla-
nych (niemetalowych), mebli, luster, ram do obrazów, mebli z drewna, 
drewnianych figurek, drewnianych pudełek, korków, szkatułek z kor-
ka, tablic korkowych (umeblowanie), mebli z  trzciny, koszy wiklino-
wych, szkatułek z wikliny, pojemników z rogu, pojemników z kości, fi-
gurek z kości, popiersi z kości, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
biżuterii z kości słoniowej, figurek z kości słoniowej, szkatułek z fiszbi-
nu, fiszbinów do gorsetów i parasolek i parasoli, muszli, biżuterii z żół-
tego bursztynu, szkatułek z żółtego bursztynu, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie statuetek z żółtego bursztynu, szkatułek z macicy 
perłowej, szkatułek z sepiolitu, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie przyborów i pojemników gospodarstwa domowego lub kuchen-
nych, grzebieni i gąbek, pędzli, z wyjątkiem pędzli malarskich, mate-
riałów do wyrobu szczotek i pędzli, artykułów do czyszczenia, wełny 
stalowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nieprzetworzonego 
lub półprzetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła budowlanego, wyro-
bów szklanych, porcelany i wyrobów ceramicznych, lin, sznurków, sia-
tek, namiotów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plandek, żagli, 
worków, materiałów wyściełających i  wypełniających, z  wyjątkiem 
gumy lub tworzyw sztucznych, materiałów tekstylnych z nieprzetwo-
rzonych włókien, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie przędzy 
i  nici do  użytku tekstylnego, tekstyliów i  wyrobów włókienniczych, 
narzut na  łóżka i  obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, koronek 
i  haftów, wstążek i  galonów, guzików, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie haftek, szpilek i  igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, dy-
waników, wycieraczek i mat, linoleum i innych materiałów do przykry-
wania podłóg, ściennych materiałów dekoracyjnych (nietekstylnych), 
gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choin-
kowych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie mięsa, ryb, drobiu 
i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, su-
szonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompo-
tów, jaj, mleka i  produktów mlecznych, jadalnych olejów i  tłuszczy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy, herbaty, kakao i substy-
tutów kawy, ryżu, tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chle-
ba, ciast i wyrobów cukierniczych, lodów, cukru, miodu, melasy, droż-
dży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przyprawy), 
przypraw, lodu, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów 
rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz zbóż, żywych zwierząt, świeżych 
owoców i warzyw, nasion, żywych roślin i kwiatów, karmy dla zwie-
rząt, słodu, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą piwa, 
wód mineralnych i  gazowanych oraz innych napojów bezalkoholo-
wych, napojów owocowych i  soków owocowych, syropów i  innych 
preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych (z wyjąt-
kiem piwa), tytoniu, artykułów dla palaczy, zapałek, 36 bankowość, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi podmiotu odpo-
wiedzialnego za  budowę, mianowicie przygotowanie budowy pod 
względem finansowym, administrowanie domami czynszowymi, 
agencje nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi 
inwestycyjne, wynajmowanie pomieszczeń sklepowych i  biur oraz 
zarządzanie pomieszczeniami sklepowymi i biurami, zarządzanie fi-
nansami, 41 nauczanie, rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, kolo-
kwiów i  sympozjów, organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
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organizowanie zajęć sportowych i konkursów, organizowanie wystaw 
dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konkursów 
(edukacyjnych lub rozrywkowych), nagrywanie na  taśmach wideo, 
zarządzanie obiektami rekreacyjnymi, sportowymi i  rozrywkowymi 
oraz wynajem obiektów rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych�

(111) 329379 (220) 2019 09 02 (210) 504037
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aa sUMMeR’s BaCK
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej nielecznicze, środki perfu-
meryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust nielecznicze, środki do czyszczenia zębów 
i nielecznicze środki do pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczni-
czych, kosmetyki do  celów medycznych, sole do  kąpieli do  celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów lecz-
niczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych�

(111) 329380 (220) 2019 09 02 (210) 504039
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aa WInTeR’s COMIng
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej nielecznicze, środki perfu-
meryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, 
nielecznicze środki do pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczni-
czych, kosmetyki do  celów medycznych, sole do  kąpieli do  celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów lecz-
niczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych�

(111) 329381 (220) 2017 04 04 (210) 469956
(151) 2020 01 15 (441) 2017 05 15
(732) sZKUTnIK MOnIKa DesIgnOVO, skórzewo (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) DesIgnOVO
(510), (511) 21 przybory kuchenne i  gospodarstwa domowego, 35 
usługi w  zakresie sprzedaży takich towarów jak:narzędzia z  napę-
dem elektrycznym, mechanicznym, pneumatycznym, hydraulicz-
nym, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych, telefony, smartfony, 
komputery i sprzęt komputerowy, osprzęt oświetleniowy, urządzenia 
do  oświetlenia, artykuły biurowe, kalendarze, przybory kuchenne 
i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, ceramiczne i porcelano-
we dla potrzeb gospodarstwa domowego, liny, sznury, markizy, żagle, 
materiały na obicia, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
ozdoby choinkowe, 42 projektowanie wnętrz komercyjnych za wyjąt-
kiem kuchni, projektowanie wnętrz budynków za wyjątkiem kuchni, 
projektowanie dekoracji wnętrz za wyjątkiem kuchni, profesjonalne 
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz za wyjątkiem kuchni�

(111) 329382 (220) 2019 09 02 (210) 504043
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) sUChODOlsKa agnIesZKa, Turka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) as asMeDICa

(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 44 pomoc medyczna, usługi medyczne, usługi analiz me-
dycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, usługi 
higieniczne i kosmetyczne, usługi klinik medycznych, ośrodki zdro-
wia, usługi medycyny alternatywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
opieka paliatywna, szpitale, placówki rekonwalescencji, usługi den-
tystyczne, badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, fizjoterapia, doradztwo w zakresie 
dietetyki odżywiania�

(111) 329383 (220) 2019 09 03 (210) 504047
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) PROJeKT DOlna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ ReZyDenCJe WaRMIŃsKIe sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReZyDenCJe WaRMIŃsKIe PlUsKI
(540) 

(531) 27�05�05, 27�05�10, 27�05�17, 26�11�01, 26�11�05, 26�11�12, 07�01�09
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, w tym: albu-
my, kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, emble-
maty, koperty, notesy, fotografie, materiały biurowe, materiały szko-
leniowe i  instruktażowe, folie z  tworzyw sztucznych do  pakowania 
i owijania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie 
usług reklamowych i marketingowych oraz doradztwa, w tym rekla-
my w mediach, reklamy bezpośredniej oraz kanałami elektronicznymi, 
dystrybucja materiałów reklamowych i  promocyjnych [próbek, dru-
ków, prospektów, broszur], wynajem nośników pod reklamy oraz prze-
strzeni reklamowej odnośnie wszystkich rodzajów towarów i  usług, 
prowadzenie pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, 
badania rynku, doradztwo i pomoc w zarządzaniu w zakresie działal-
ności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw handlowych, 36 
usługi związane z  majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, 
usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, w tym usługi 
związane z administrowaniem i utrzymywaniem w niepogorszonym 
stanie osiedla domów, wynajmem, dzierżawą i wyceną, usługi inwe-
stycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe, informacja 
finansowa, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania (miesz-
kania), usługi agencji związane ze sprzedażą własności nieruchomej, 
informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie wymienionych usług, 
37 usługi budowlane, usługi związane z wykonywaniem budynków, 
nadzór budowlany, prowadzenie usług inwestora zastępczego (w za-
kresie realizacji procesu budowlanego związanego z budową osiedla 
domków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą), usługi rozbiórkowe, 
remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja budynków, bu-
downictwo, instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowa-
nie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie i naprawa wind, 42 usługi opracowywania projektów tech-
nicznych, usługi projektowe (związane z projektowaniem budynków, 
zieleni, ogródków, przestrzeni do relaksu i wypoczynku, budowli wod-
nych oraz infrastruktury związanej z  osiedlem domów jednorodzin-
nych) i  architektoniczne, usługi pomiarów geodezyjnych, usługi ar-
chitektoniczne dotyczące zagospodarowania terenów, projektowanie 
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budynków oraz zespołów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 
43 tymczasowe zakwaterowanie, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia�

(111) 329384 (220) 2019 09 03 (210) 504048
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) PROJeKT DOlna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ ReZyDenCJe WaRMIŃsKIe sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ReZyDenCJe WaRMIŃsKIe PlUsKI
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z  tych materiałów, w tym: albu-
my, kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, emblema-
ty, koperty, notesy, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe 
i  instruktażowe, folie z  tworzyw sztucznych do  pakowania i  owijania, 
materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, 19 materiały budowla-
ne niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalo-
we, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie usług reklamowych 
i marketingowych oraz doradztwa, w tym reklamy w mediach, reklamy 
bezpośredniej oraz kanałami elektronicznymi, dystrybucja materiałów 
reklamowych i  promocyjnych [próbek, druków, prospektów, broszur], 
wynajem nośników pod reklamy oraz przestrzeni reklamowej odnośnie 
wszystkich rodzajów towarów i usług, prowadzenie pokazów mody w ce-
lach promocyjnych i  handlowych, badania rynku, doradztwo i  pomoc 
w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przed-
siębiorstw handlowych, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
agencje nieruchomości, usługi związane z administrowaniem nierucho-
mościami, w  tym usługi związane z  administrowaniem i  utrzymaniem 
w niepogorszonym stanie osiedla domów, wynajmem, dzierżawą i wy-
ceną, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finanso-
we, informacja finansowa, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania 
(mieszkania), usługi agencji związane ze sprzedażą własności nierucho-
mej, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie wymienionych usług, 
37 usługi budowlane, usługi związane z wykonywaniem budynków, nad-
zór budowlany, prowadzenie usług inwestora zastępczego (w  zakresie 
realizacji procesu budowlanego związanego z budową osiedla domków 
jednorodzinnych wraz z infrastrukturą), usługi rozbiórkowe, remont, na-
prawy i  restauracja budynków, konserwacja budynków, budownictwo, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, 
42 usługi opracowywania projektów technicznych, usługi projektowe 
(związane z  projektowaniem budynków, zieleni, ogródków, przestrzeni 
do relaksu i wypoczynku, budowli wodnych oraz infrastruktury związanej 
z osiedlem domów jednorodzinnych) i architektoniczne, usługi pomiarów 
geodezyjnych, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania te-
renów, projektowanie budynków oraz zespołów mieszkaniowych, biuro-
wych, handlowych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 45 usługi prawne, 
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia�

(111) 329385 (220) 2019 09 03 (210) 504070
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) MagIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 26�07�25, 29�01�12

(510), (511) 9 elektroniczne tablice na ogłoszenia, tablice szyldowe, 
tablice sygnalizacyjne świecące lub mechaniczne, tablice ogłoszeń 
elektroniczne, szyldy świecące, szyldy mechaniczne, neony, pro-
gramy komputerowe, programy komputerowe do  wspomagania 
tłumaczeń oraz maszynowego tłumaczenia, układy elektroniczne 
i elektryczne wykonane w technologii leD oraz wykorzystujące tech-
niki świetlne, multimedialne komputerowe stanowiska informacyjne 
do  interaktywnej komunikacji, przetwarzania informacji, reklamy, 
prezentacji wybranych treści i  rozrywki multimedialnej, zapewnia-
jące dostęp do  Internetu zaopatrzone w  multimedialne programy 
komputerowe, komputery, drukarki, faksy, telefony, urządzenia mul-
timedialne i internetowe, 20 tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, 
tablice na ogłoszenia, tabliczki ogłoszeniowe z drewna lub tworzyw 
sztucznych, szyldy z  drewna lub tworzyw sztucznych, kształtki 
na ramy obrazów, listwy do ramy obrazów, 35 usługi marketingowe 
i reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, reklama na rzecz osób trzecich, reklama multimedialna, usługi 
konsultingowe, zarządzanie zbiorami informacyjnymi, materiałami 
reklamowymi i  projektami informatycznymi, pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami-zbiorami danych, 
usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), usługi re-
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i  tożsamości 
marki, kreowanie wizerunku firmy, usług i  towaru, 41 usługi w  za-
kresie tłumaczenia tekstów, tekstów technicznych i  tekstów mar-
ketingowych, doradztwo w  zakresie tłumaczeń, usługi językowe, 
usługi w zakresie opracowywania terminologii i oceny jakości języ-
kowej, usługi w  zakresie tłumaczenia maszynowego, 42 tworzenie 
i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, instalacje 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i  testowanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie lokalizacji 
oprogramowania, usługi w zakresie udostępniania wielu użytkowni-
kom zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informa-
cyjnej, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów pro-
gramowych dostępnych poprzez globalną sieć komputerową w celu 
tworzenia usług informacyjnych w  trybie on-line, dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do wymagań rynku 
lokalnego, rozbudowywanie i uaktualnianie oprogramowania kom-
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie projektowania produktów, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowe w za-
kresie opracowań graficznych, projektowanie wizualne, projektowa-
nie graficzne, projektowanie form, projektowanie wzorów�

(111) 329386 (220) 2019 09 05 (210) 504141
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) sTODOla sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTODOla KeBaP’n gRIll
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony, czarny
(531) 26�11�12, 26�03�01, 26�03�05, 26�02�07, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 43 usługi związane z  prowadzeniem restauracji, barów, 
pubów, bistra, usługi gastronomiczne, usługi kateringowe, usługi 
restauracyjne, usługi w zakresie prowadzenia punktów małej i dużej 
gastronomii, oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, organizowa-
nie bankietów, restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń 
na  uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal na  posiedzenia, 
imprezy, organizacja przyjęć [żywność i  napoje], restauracje oferu-
jące dania na wynos, organizowanie bankietów, rezerwacja stolików 
w restauracjach�
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(111) 329387 (220) 2019 09 05 (210) 504142
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) sTODOla sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) arcykebs
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, goto-
we dania składające się głownie z mięsa i warzyw, dania z różnego 
rodzaju mięsa�

(111) 329388 (220) 2019 09 05 (210) 504144
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) gRygOROWICZ KRZysZTOF nORBeRT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOlal office
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 01�03�02, 27�05�01, 29�01�13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  zakresie słodyczy, usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  sejfami, usługi sprzedaży detalicznej związane z  telefonami ko-
mórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku ze  sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z  lodami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, usługi 
reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 

ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku ze  sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  preparatami do  czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów baga-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  pomiaru czasu, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli�

(111) 329389 (220) 2019 09 05 (210) 504146
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) gRygOROWICZ KRZysZTOF nORBeRT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) solal Office
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  zakresie słodyczy, usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  sejfami, usługi sprzedaży detalicznej związane z  telefonami ko-
mórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  oświetleniem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku ze  sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  lodami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  drukami, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, usługi 
reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
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rami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  produk-
tami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposa-
żeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  produk-
tami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przybora-
mi toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w  zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  prepa-
ratami do  czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  jed-
norazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w  zakresie artykułów bagażowych, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z na-
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwia-
tów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą mebli�

(111) 329390 (220) 2019 09 05 (210) 504147
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) sTODOla sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) metrollo
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, goto-
we dania składające się głownie z mięsa i warzyw, dania z różnego 
rodzaju mięsa�

(111) 329391 (220) 2019 09 06 (210) 504199
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 21
(732) nOWaK WIesłaW PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-
hanDlOWO-UsłUgOWe nOW-MaRK, Konstantynów łódzki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOTBall
(540) 

(591) czarny, biały, brązowy
(531) 24�01�03, 24�01�05, 24�01�09, 24�01�23, 26�01�03, 26�01�15, 
26�01�16, 26�01�18, 26�11�03, 26�11�07, 26�11�10, 26�11�12, 29�01�13, 
27�05�01, 27�05�05, 27�05�11, 24�09�02, 24�09�05, 24�09�07, 26�04�05, 
26�04�06, 26�04�18, 03�05�17, 03�05�24, 03�05�26
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy�

(111) 329392 (220) 2019 09 08 (210) 504210
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 21
(732) le VeRnIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) le VeRnIs

(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26�04�05, 26�04�16, 26�04�18, 26�01�03, 26�01�18, 27�05�01, 
27�05�05, 29�01�12
(510), (511) 25 odzież, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, gorsety, majtki, halki, półhalki, figi 
damskie, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne, pasy do pończoch, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogo-
wej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią bielizny, zarzą-
dzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi�

(111) 329393 (220) 2019 09 09 (210) 504276
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 21
(732) PROVITUs DĄBROWsCy, Malesa sPÓłKa JaWna,  
Radzymin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Kozackie
(510), (511) 29 pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki warzywne, przetworzo-
ne buraki, kapusta przetworzona, przetworzone warzywa kapust-
ne, kapusta kwaszona, ogórki kwaszone, ogórki małosolne, krojone 
warzywa, warzywa solone, warzywa marynowane, warzywa prze-
tworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa 
w  słoikach, gotowe produkty z  warzyw, warzywa konserwowane 
w occie, warzywa konserwowane w plasterkach, ogórki marynowa-
ne, ogórki konserwowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następują-
cych produktów: pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki warzywne, przetworzone 
buraki, kapusta przetworzona, przetworzone warzywa kapustne, ka-
pusta kwaszona, warzywa, warzywa solone, warzywa marynowane, 
warzywa przetworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwo-
wane, warzywa w  słoikach, gotowe produkty z  warzyw, warzywa 
konserwowane w  occie, warzywa konserwowane w  plasterkach, 
ogórki kwaszone, ogórki małosolne, krojone, ogórki marynowane, 
ogórki konserwowe�

(111) 329394 (220) 2019 09 10 (210) 504310
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) gÓRsKI PIOTR, lIsZKa łUKasZ gl sPÓłKa CyWIlna, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my car TaXI
(540) 

(591) czarny, żółty, biały, czerwony
(531) 26�04�01, 26�04�02, 27�05�01, 29�01�14
(510), (511) 39 transport osób taksówką�

(111) 329395 (220) 2019 09 11 (210) 504337
(151) 2020 02 10 (441) 2019 10 21
(732) sTaCheRa anITa RZĘsOWnIa, szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ”lash land” anita stachera
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki�

(111) 329396 (220) 2019 09 11 (210) 504346
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) PyZnaR MIKOłaJ RysZaRD, lipinki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wegecznica
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(510), (511) 29 migdały mielone, pasta z cukinii, pasty na bazie orze-
chów, tofu, soja konserwowana spożywcza, olej z  oliwek jadalny, 
nasiona, przetworzone, olej z  siemienia lnianego do  celów kulinar-
nych, oleje spożywcze, oliwa z  oliwek z  pierwszego tłoczenia, olej 
słonecznikowy do celów spożywczych, pasta z cukinii, białka jajek, 
olej słonecznikowy do  celów spożywczych, nasiona słonecznika 
przetworzone, hummus [pasta z ciecierzycy], jaja, jaja w proszku, ko-
tlety z tofu, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa w pusz-
kach, zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żółtka jajek, 30 pasta 
migdałowa, kurkuma, pieprz, sól kuchenna, sól selerowa, kanapki, 
krakersy, mąka pszenna, pasta z  soi [przyprawy], batony zbożowe, 
pizza, placki, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy-
prawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przekąski na  bazie 
ryżu, przekąski na  bazie zbóż, puddingi, quiche, skrobia do  celów 
spożywczych, słód do celów spożywczych, ciasto [masa do piecze-
nia], musy deserowe, rośliny strączkowe (mączka z-), sos sojowy, sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy sałatkowe, sól kuchenna, sól 
selerowa, gotowe potrawy na bazie makaronu, produkty spożywcze 
na bazie owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, 43 usługi restauracyjne bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], usługi barowe�

(111) 329397 (220) 2019 09 11 (210) 504348
(151) 2020 02 18 (441) 2019 10 28
(732) KOCZy aleKsanDeR DesIgn ManageMenT, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salt Pepper BRanD DesIgn
(540) 

(591) fioletowy, różowy
(531) 29�01�12, 27�05�01, 05�13�25
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i  promocyjnych, doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie 
reklamy, marketingu i  promocji, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania targów 
i wystaw handlowych, usługi public relations, usługi w zakresie wy-
staw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, aktualizowanie in-
formacji reklamowych w komputerowej bazie danych, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za  po-
średnictwem stron internetowych, dostarczanie przewodników 
reklamowych do  przeszukiwania konsultowanych on-line, elektro-
niczne publikowanie druków w  celach reklamowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa-
nie marketingowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, opra-
cowywanie i  wdrażanie strategii marketingowych na  rzecz innych, 
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamo-
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, negocjowanie 
kontraktów reklamowych, marketing ukierunkowany, marketing to-
warów i usług na rzecz innych, kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do  użytku w  Internecie, prezentacja firm oraz ich  towarów i  usług 
w  Internecie, pośrednictwo w  zakresie reklamy, pomoc w  zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, planowanie 
strategii marketingowych, pisanie tekstów reklamowych do  celów 
reklamowych i  promocyjnych, pisanie scenariuszy do  celów rekla-
mowych, organizowanie targów handlowych w  celach reklamo-
wych, organizowanie działań reklamowych w  kinach, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, promocja online sieci komputerowych i  stron 
internetowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projek-
towanie broszur reklamowych, produkcja wizualnych materiałów re-
klamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja 
materiałów reklamowych i  reklam, produkcja filmów reklamowych, 
publikowanie druków do  celów reklamowych, przygotowywanie 
ulotek reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, przygo-

towywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, przygotowywa-
nie publikacji reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach 
reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, przygo-
towywanie kampanii reklamowych, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, udostępnianie raportów marketingowych, rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, reklama zewnętrzna, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie oceny marki, usługi reklamowe związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi reklamowe za pośrednictwem tek-
stu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe w zakresie komer-
cjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za  pośrednictwem 
Internetu, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
42 doradztwo w  zakresie opracowywania produktów, doradztwo 
w  zakresie projektowania opakowań, doradztwo w  projektowaniu 
stron internetowych, doradztwo w  zakresie projektowania stron 
internetowych, opracowywanie produktów, opracowywanie pro-
duktów dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktuali-
zacja stron głównych, projektowanie i  opracowywanie stron inter-
netowych, projektowanie i  projektowanie graficzne do  tworzenia 
stron www, projektowanie logo w  celu tworzenia tożsamości firm, 
projektowanie nowych produktów, projektowanie opakowań, pro-
jektowanie produktów przemysłowych, projektowanie wizytówek, 
projektowanie wizualne, udzielanie informacji dotyczących wzornic-
twa przemysłowego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, usługi projektowania opakowań przemysłowych, 
wzornictwo przemysłowe i  projektowanie graficzne, wzornictwo 
i opracowywanie produktów�

(111) 329398 (220) 2019 09 11 (210) 504358
(151) 2020 02 18 (441) 2019 10 28
(732) lORICa IURIs KanCelaRIa aDWOKaTÓW I RaDCÓW 
PRaWnyCh CIeCIeRsKI RaK sPÓłKa KOManDyTOWa,  
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lORICa Iuris
(540) 

(591) granatowy, zielony, szary, czarny
(531) 24�01�03, 29�01�14, 27�05�01, 26�11�01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne 
w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie orga-
nizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość, ra-
chunkowość, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywa-
nie zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe, ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, analizy kosztów, audyt działalności gospodar-
czej, audyt przedsiębiorstw, badania rynku, usługi biurowe, 36 usługi 
ściągania należności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finan-
sowych, oceny i wyceny finansowe, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem, administrowanie nieru-
chomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w  spra-
wach ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, usługi arbitrażowe�

(111) 329399 (220) 2019 09 12 (210) 504397
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) sMOlIK MaReK PaWeł lOOK, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nUDe
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(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 25 odzież�

(111) 329400 (220) 2019 09 12 (210) 504400
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) laBO ClInIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOX
(540) 

(531) 27�05�01
(510), (511) 44 obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce me-
dycznej, kliniki medyczne, badania medyczne w celach diagnostycz-
nych lub leczenia, badania medyczne, usługi medyczne, usługi obra-
zowania medycznego, konsultacje medyczne, usługi rentgenowskie, 
badania rentgenowskie w  celach medycznych, obrazowanie rent-
genowskie do celów medycznych, kliniki, medyczne badania osób, 
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], obrazowanie radiolo-
giczne, obrazowanie ultrasonograficzne, usługi pantomograficzne, 
obrazowanie rentgenowskie wewnątrzustne�

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 towa-
rów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru 
klasy towarowej (usługowej) .

(111) 042183 (180) 2030 07 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 042203 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 049571 (180) 2030 12 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 058086 (180) 2030 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 058185 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 058423 (180) 2030 11 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 066867 (180) 2030 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 067553 (180) 2030 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 067663 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 067800 (180) 2030 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 067842 (180) 2030 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 068067 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 068142 (180) 2030 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 068572 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 068627 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 068661 (180) 2030 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 068662 (180) 2030 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 068680 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości

(111) 068890 (180) 2030 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 069036 (180) 2030 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 069048 (180) 2030 09 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 069129 (180) 2030 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 069170 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 069173 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 069185 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 069186 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 069383 (180) 2030 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 069462 (180) 2030 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 069618 (180) 2030 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 069899 (180) 2030 06 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 069941 (180) 2030 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 070311 (180) 2030 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 070335 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 070357 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070973 (180) 2030 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 070994 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 071050 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071503 (180) 2030 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 071506 (180) 2030 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 071513 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 071621 (180) 2030 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 072102 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 132839 (180) 2030 08 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 146724 (180) 2030 01 05 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongre-
sów, pracowni specjalistycznych, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, 
spektakli, wystaw z  dziedziny 
kultury i edukacji, organizowanie 
obozów i  zawodów sportowych, 
zgromadzeń religijnych, naucza-
nie, nauczanie korespondencyj-
ne, kursy językowe�

(111) 149367 (180) 2030 04 03 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 25: odzież; 39: usługi 
konfekcjonowania odzieży; 40: 
usługi krojenia tkanin i dzianin�

(111) 149643 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 149992 (180) 2030 06 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 149994 (180) 2030 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 151078 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 151079 (180) 2030 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 151114 (180) 2030 07 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 151129 (180) 2030 07 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 151253 (180) 2030 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 151254 (180) 2030 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 151420 (180) 2030 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 151421 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 151423 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 151650 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 151672 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 151779 (180) 2030 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 151862 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 152145 (180) 2030 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 152189 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 152337 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152338 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152339 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152340 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152381 (180) 2030 07 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152391 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152615 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 152930 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 153378 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
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(111) 153379 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153380 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153381 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153382 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153383 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153384 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 153385 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 154097 (180) 2030 11 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 154220 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 154916 (180) 2030 06 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 154917 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 155035 (180) 2030 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 155413 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 156806 (180) 2030 10 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 157151 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 5: dodatki do pasz do celów 
leczniczych, koncentraty witami-
nowe, koncentraty antybiotykowe, 
koncentraty witaminowo-antybio-
tykowe, premiksy witaminowe, 
premiksy antybiotykowe, premik-
sy witaminowo-antybiotykowe, 
preparaty mineralno-witaminowe, 
preparaty mineralono-witamino-
wo-antybiotykowe, wszystkie wy-
mienione towary do  stosowania 
w  żywieniu trzody i  innych zwie-
rząt hodowlanych; 31: żywność 
dla zwierząt, pasze dla zwierząt, 
pasze dla zwierząt tucznych, pasze 
dla zwierząt produkcyjnych, pasze 
wzmacniające dla zwierząt, dodat-
ki do  pasz, koncentraty, koncen-
traty białkowe, proteiny dla zwie-
rząt, superkoncentraty, premiksy, 
mieszanki paszowe, mieszanki 
uzupełniające, mieszanki paszowe 
pełnoporcjowe, mieszanki mine-
ralne, preparaty mleko zastępcze, 
preparaty, pasze, pasze wzmac-
niające, mieszanki, premiksy, kon-
centraty, dodatki do  pasz do  sto-
sowania w  żywieniu młodych 
zwierząt - wszystkie wymienione 
towary do stosowania w żywieniu 
trzody i  innych zwierząt hodowla-
nych, produkty rolne, ogrodnicze 
i  leśne oraz zboża, ziarno roślin 
zbożowych, zwierzęta żywe, świe-
że owoce i  warzywa, grzyby, na-
siona, rośliny i  kwiaty naturalne, 
słód, artykuły spożywcze do żucia 
dla zwierząt, sól dla bydła, wytło-
ki z  owoców, produkty uboczne 
w  procesie przeróbki ziaren zbóż, 
otręby, odpady gorzelniane jako 
pasza dla zwierząt, napoje dla 
zwierząt domowych, mączki dla 
zwierząt; 35: usługi pośrednictwa 
w  zawieraniu transakcji handlo-
wych, doradztwo handlowe, eko-
nomiczne, doradztwo w  zakresie 
prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo menedżer-
skie, usługi agencji importowo-
-eksportowej, pomoc w  zakresie 
zarządzania, obsługa zawartych 

kontraktów, usługi przedstawiciel-
stwa, usługi marketingowe, usługi 
konsultingowe, prowadzenie ne-
gocjacji, usługi reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, 
akwizycja reklam, organizacja 
wystaw i targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży, usługi powielania doku-
mentów; 39: dystrybucja towarów, 
dystrybucja przesyłek, usługi akwi-
zycyjne polegające na  zbieraniu 
zamówień na  dostawę towarów 
lub świadczenie usług w  drodze 
odwiedzania potencjalnych klien-
tów w ich siedzibach, usługi spedy-
cyjne, usługi transportowe, prze-
wóz towarów w  kraju i  zagranicą, 
pośrednictwo transportowe, usłu-
gi dystrybucji; 40: przetwórstwo 
artykułów rolno-spożywczych, 
przetwórstwo artykułów spożyw-
czych, przetwórstwo artykułów 
przemysłowych; 42: opiniowanie, 
projektowanie, projektowanie bu-
dynków, projektowanie w  zakre-
sie budownictwa inwentarskiego, 
projektowanie dawek żywienio-
wych dla zwierząt, projektowanie 
preparatów, pasz, mieszanek, pre-
miksów, koncentratów, dodatków 
do  pasz dla zwierząt, doradztwo 
projektowe w  powyższym zakre-
sie, wypożyczanie i  leasing kom-
puterów, sprzętu komputerowego 
i  akcesoriów komputerowych, 
opracowywanie programów kom-
puterowych; 44: doradztwo i  eks-
pertyzy w zakresie żywienia zwie-
rząt i  paszoznawstwa, doradztwo 
i  ekspertyzy w  zakresie hodowli, 
tuczu, pielęgnacji i  higieny zwie-
rząt, konsultacje z  zakresu ho-
dowli, tuczu, pielęgnacji i  higieny 
zwierząt, hodowla zwierząt, usługi 
weterynaryjne i  rolnicze, wypoży-
czanie sprzętu rolniczego�

(111) 157489 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 158253 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 160452 (180) 2030 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 160495 (180) 2030 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 179603 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 229296 (180) 2029 06 01 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: odzież, obuwie, na-
krycia głowy; 28: gry, zabawki, 
artykuły sportowe, artykuły gim-
nastyczne�

(111) 233867 (180) 2029 12 01 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 35: sprzedaż hurtowa 
materiałów budowlanych i  wy-
posażenia sanitarnego, sprzedaż 
hurtowa drewna; 37: wykonywa-
nie robót ogólnobudowlanych 
związanych z  wznoszeniem bu-
dynków, wykonywanie pozosta-
łych robót budowlanych wykoń-
czeniowych�
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(111) 234977 (180) 2030 02 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 235242 (180) 2029 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 236101 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 236740 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 236893 (180) 2030 02 17 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 43: usługi gastrono-
miczne i  cateringowe, usługi ho-
telarskie�

(111) 236979 (180) 2030 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 35: usługi detalicznej 
i  hurtowej sprzedaży: tkanin de-
koracyjnych i  obiciowych, firan, 
pasmanterii, dodatków krawiec-
kich i akcesoriów, tekstylnych wy-
robów gotowych, obić ściennych 
nie  z  materiałów tekstylnych, 
tapet, taśm do zasłon i firan, arty-
kułów dekoracyjnych, świec, pod-
stawek, ceramiki�

(111) 237306 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 44: prowadzenie usług 
w  zakresie: aromaterapii, usług 
banku krwi, chirurgii plastycznej, 
stomatologii, fizjoterapii, fizyko-
terapii, hospicjów, klinik medycz-
nych, masażu, medycznej opieki 
pielęgniarskiej, opieki medycznej, 
opieki zdrowotnej, placówek opie-
ki medycznej, placówek rekon-
walescencji z  opieką medyczną 
w  warunkach domowych lub sa-
natoryjnych, pomocy medycznej, 
porad w  zakresie farmakologii, 
szpitali, usług farmaceutycznych 
w  zakresie leków recepturowych 
[leki niegotowe], usług położni-
czych, usług telemedycznych � 
diagnostyki medycznej oparte 
o  systemy cyfrowe CaD/CaM, 
usługi tomografii i rezonansu ma-
gnetycznego, radiologii, Usg�

(111) 237311 (180) 2030 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 237618 (180) 2030 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 237737 (180) 2030 03 26 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: produkty chemiczne 
stosowane w  rolnictwie, ogrod-
nictwie, leśnictwie, sadownic-
twie, nawozy, w  szczególności 
nawozy ogrodnicze stałe, zawiesi-
nowe i płynne, podłoża dla ogrod-
nictwa, preparaty biologiczne dla 
rolnictwa i ogrodnictwa; 5: środki 
grzybobójcze i  chwastobójcze, 
środki odstraszające owady, pre-
paraty do sterylizacji gleb�

(111) 237738 (180) 2030 03 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 1: produkty chemiczne 
stosowane w  rolnictwie, ogrod-
nictwie, leśnictwie, sadownic-
twie, nawozy, w  szczególności 
nawozy ogrodnicze stałe, zawiesi-
nowe i płynne, podłoża dla ogrod-
nictwa, preparaty biologiczne dla 
rolnictwa i ogrodnictwa; 5: środki 
grzybobójcze i  chwastobójcze, 
środki odstraszające owady, pre-
paraty do sterylizacji gleb�

(111) 237750 (180) 2030 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 237901 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: usługi związane 
z wprowadzaniem do obrotu han-
dlowego odzieży, ubrań, obuwia, 
nakryć głowy, artykułów gim-
nastycznych i  sportowych oraz 
zabawek, organizowanie wystaw 
w  celach handlowych i  reklamo-
wych, zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi�

(111) 238569 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 238728 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 238729 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 239112 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239487 (180) 2030 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239740 (180) 2030 06 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 239815 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 239816 (180) 2030 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 239839 (180) 2030 07 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 240180 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 240198 (180) 2030 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 240294 (180) 2030 06 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 240417 (180) 2030 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 240803 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 240804 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 240835 (180) 2030 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 241002 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241003 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241004 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241005 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241006 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241007 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241008 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241010 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241011 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241092 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241093 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 241198 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241215 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241335 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241336 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241337 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241428 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 241504 (180) 2030 07 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241535 (180) 2030 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 241742 (180) 2030 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241812 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 241813 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 241814 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 241888 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241889 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 241949 (180) 2030 02 15 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: warzywa i  owoce 
konserwowane, kwaszone, suszo-
ne i  gotowane, przetwory z  wa-
rzyw i  owoców, kwaszona kapu-
sta, kwaszone i małosolne ogórki, 
przeciery warzywne, surówki i sa-
łatki: warzywne, warzywno-owo-
cowe, mrożone warzywa i owoce, 
warzywa i  owoce w  puszkach, 
zupy, składniki do  sporządzania 
zup; 35: usługi agencji importo-
wo-eksportowej, usługi pośred-
nictwa handlowego na  rzecz 
firm krajowych i  zagranicznych, 
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usługi prowadzenia sprzedaży 
w  sklepie i/lub hurtowni oraz 
za  pośrednictwem strony inter-
netowej towarów takich jak: świe-
że warzywa i  owoce, przetwory 
z  warzyw i  owoców, kwaszona 
kapusta i ogórki, surówki i sałatki, 
mrożone warzywa i owoce, zupy, 
składniki do  sporządzania zup, 
usługi reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, pró-
bek i  wzorów wyrobów, usługi 
w  zakresie organizacji pokazów, 
wystaw i targów w celach handlo-
wych i promocyjnych, doradztwo 
i  pomoc w  zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności go-
spodarczej, usługi badania rynku�

(111) 241972 (180) 2030 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 242007 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 242092 (180) 2030 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 242100 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 242156 (180) 2030 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 242213 (180) 2030 07 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 242272 (180) 2030 07 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 242371 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242651 (180) 2030 06 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 242657 (180) 2030 06 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 242662 (180) 2030 07 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 242722 (180) 2030 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 242736 (180) 2030 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 242761 (180) 2030 10 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242772 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 242880 (180) 2030 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 242997 (180) 2030 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 243216 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 243222 (180) 2030 07 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 243324 (180) 2030 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 243475 (180) 2030 09 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 243478 (180) 2030 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 243609 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 243800 (180) 2030 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 243932 (180) 2030 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 243971 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 243972 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 243987 (180) 2030 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 244007 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 244226 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 244650 (180) 2030 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 244677 (180) 2030 02 09 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: czasopisma [perio-
dyki], książki, zaproszenia ślubne, 
magazyny; 35: organizowanie 
wystaw i  targów w  celach han-
dlowych i  reklamowych, ogłosze-
nia prasowe, agencje informacji 
handlowej, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, uaktualnianie materiału 
reklamowego, wynajmowanie 
miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich w pli-
kach komputerowych, wyszuki-

wanie w  komputerowych bazach 
danych, internetowe usługi rekla-
mowe, usługi prowadzenia sklepu 
lub hurtowni, w  tym poprzez In-
ternet, tworzenie komputerowych 
baz danych, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać i  kupować te towary 
na  stronie internetowej dotyczą-
cej sprzedaży różnorodnych ar-
tykułów, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich ofert różnych usług 
pozwalające potencjalnemu od-
biorcy wygodnie zapoznawać się 
z tą ofertą oraz „kupować” te usłu-
gi na  stronie internetowej doty-
czącej oferty różnorodnych usług; 
38: przesyłanie informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednic-
twem terminali komputerowych 
i  sieci internetowej, internetowy 
serwis informacyjny, forum dysku-
syjne, transmisja programów te-
lewizyjnych, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, 
usługi ogłoszeń elektronicznych 
[telekomunikacja]�

(111) 244678 (180) 2030 02 09 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 16: czasopisma [perio-
dyki], książki, zaproszenia ślubne, 
magazyny; 35: organizowanie 
wystaw i  targów w  celach han-
dlowych i  reklamowych, ogłosze-
nia prasowe, agencje informacji 
handlowej, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, uaktualnianie materiału 
reklamowego, wynajmowanie 
miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich w pli-
kach komputerowych, wyszuki-
wanie w  komputerowych bazach 
danych, internetowe usługi rekla-
mowe, usługi prowadzenia skle-
pu lub hurtowni, w  tym poprzez 
Internet, tworzenie komputero-
wych baz danych, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i  kupować te 
towary na stronie internetowej do-
tyczącej sprzedaży różnorodnych 
artykułów, zgrupowanie na  rzecz 
osób trzecich ofert różnych usług 
pozwalające potencjalnemu od-
biorcy wygodnie zapoznawać się 
z tą ofertą oraz „kupować” te usłu-
gi na  stronie internetowej doty-
czącej oferty różnorodnych usług; 
38: przesyłanie informacji teksto-
wych i  obrazowych za  pośrednic-
twem terminali komputerowych 
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i  sieci internetowej, internetowy 
serwis informacyjny, forum dysku-
syjne, transmisja programów te-
lewizyjnych, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, 
usługi ogłoszeń elektronicznych 
[telekomunikacja]�

(111) 244760 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 244803 (180) 2030 12 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 244812 (180) 2030 12 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 244964 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 244966 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 244967 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 245126 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 245316 (180) 2030 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 245417 (180) 2030 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 245445 (180) 2030 11 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 245720 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 245979 (180) 2030 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 246456 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 246491 (180) 2030 09 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246564 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 246683 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 248045 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248046 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248047 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248055 (180) 2030 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248100 (180) 2030 08 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 248925 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249619 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 249879 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 250439 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 250516 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 250661 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 251905 (180) 2030 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 253382 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 253541 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 253728 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 254629 (180) 2030 08 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 254630 (180) 2030 08 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 257239 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257996 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 258892 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 258911 (180) 2030 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 259915 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 263097 (180) 2031 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 263412 (180) 2030 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 263704 (180) 2030 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 266502 (180) 2030 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 266503 (180) 2030 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 266504 (180) 2030 09 21 Prawo przedłużono w całości

decyZJe o odMowie 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 Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP .

(210) 505307 U
(210) 505178 U
(210) 505016 U
(210) 505050 U

(210) 504807 U
(210) 504530 U
(210) 504531 U
(210) 504532 U

(210) 504533 U
(210) 504542 U
(210) 504524 U
(210) 504522 U
(210) 504286 U
(210) 503163 U
(210) 503005 U
(210) 502466 U
(210) 502047 U
(210) 501986 U
(210) 501626 U
(210) 500471 U
(210) 499726 U
(210) 499000 U
(210) 497144 U
(210) 495093 U
(210) 494495 U
(210) 493862 U
(210) 480679 U
(210) 454397 14/2016
(210) 475556 ZT42/2017
(210) 469635 U
(210) 461615 26/2016
(210) 461040 U
(210) 459900 U
(210) 406885 05/2013
(210) 401008 19/2012
(210) 429013 18/2014
(210) 429012 18/2014

(210) 476589 ZT48/2017
(210) 445728 7/2016
(210) 473478 ZT31/2017
(210) 469572 ZT50/2017
(210) 469340 ZT23/2017
(210) 370761 18/2010
(210) 400975 19/2012
(210) 421145 04/2014
(210) 446308 25/2015
(210) 417317 23/2013
(210) 485846 U
(210) 487037 U
(210) 487089 U
(210) 432943 26/2014
(210) 498598 U
(210) 436631 07/2015
(210) 449708 5/2016
(210) 487879 U
(210) 490904 U
(210) 495090 U
(210) 495943 U
(210) 496688 U
(210) 498307 U
(210) 500842 U
(210) 500851 U
(210) 501347 U
(210) 502550 U
(210) 505301 U
(210) 497522 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 Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP .

(210) 504161 U
(210) 507836 ZT4/2020
(210) 507804 ZT4/2020
(210) 503096 U
(210) 421338 04/2014
(210) 431917 23/2014
(210) 442385 18/2015
(210) 451920 10/2016
(210) 421480 05/2014
(210) 495905 U
(210) 495906 ZT14/2019
(210) 497898 ZT21/2019
(210) 491669 ZT48/2018
(210) 396742 11/2012
(210) 396743 11/2012
(210) 400485 18/2012
(210) 433188 26/2014
(210) 433189 26/2014
(210) 410371 11/2013
(210) 435322 04/2015
(210) 391146 02/2012
(210) 436887 07/2015
(210) 435398 04/2015
(210) 445061 22/2015
(210) 501706 ZT39/2019
(210) 504461 U

(210) 505684 U
(210) 401310 19/2012
(210) 500434 U
(210) 503187 U
(210) 504902 U
(210) 505416 U
(210) 506104 U
(210) 506515 U
(210) 506520 U
(210) 506523 U
(210) 506537 U
(210) 507421 U
(210) 507496 U
(210) 508238 U
(210) 508284 U
(210) 508289 U
(210) 508297 U
(210) 508300 U
(210) 508302 U
(210) 508307 U
(210) 508326 U
(210) 508371 U
(210) 508659 U
(210) 508676 U
(210) 508713 U
(210) 508739 U
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(210) 508764 U
(210) 508803 U
(210) 508807 U
(210) 508914 U
(210) 508925 U
(210) 509048 U
(210) 509053 U
(210) 509105 U
(210) 509119 U
(210) 509197 U

(210) 509237 U
(210) 509437 U
(210) 509450 U
(210) 509538 U
(210) 509553 U
(210) 509792 U
(210) 510244 U
(210) 510284 U
(210) 510510 U
(210) 511039 U

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) 052780 D� Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku zaocznego sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia 
w łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń z dnia 30 maja 2014 r�, 
sygnatura akt XI P 29/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 
z  dnia 10 marca 2015 r�, Komornik sądowy przy sądzie Rejono-
wym dla łodzi – Śródmieścia w  łodzi Wojciech Pietrzyk w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt  
Km 115/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Krzysztofa stańczykowskiego 
zamieszkałego w łodzi”�

(111) 052780 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi,  
XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych z dnia 28 paździer-
nika 2014 r�, sygnatura akt XI P 29/14 zaopatrzonego w  klauzulę 
wykonalności z dnia 9 lutego 2015 r�, Komornik sądowy przy są-
dzie Rejonowym dla łodzi – Śródmieścia w łodzi Wojciech Pietrzyk 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt Km 114//19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Krzysztofa stańczy-
kowskiego zamieszkałego w łodzi”�

(111) 052780 D� Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi, XI Wy-
działu Pracy i Ubezpieczeń społecznych z dnia 23 września 2014 r�,  
sygnatura akt XI P 78/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 
z dnia 30 października 2014 r�, Komornik sądowy przy sądzie Rejo-
nowym dla łodzi – Śródmieścia w lodzi Wojciech Pietrzyk w toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 
Km 116/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  rzecz wierzyciela: Pawła Malinowskiego za-
mieszkałego w miejscowości Ozorków”� 

(111) 052780 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi- Śródmieścia w łodzi,  
XI Wydziału Pracy i  Ubezpieczeń społecznych z  dnia 3 września 

2014 r�, sygnatura akt XI P 128/14 zaopatrzonego w klauzulę wyko-
nalności z dnia 23 grudnia 2014 r�, Komornik sądowy przy sądzie 
Rejonowym dla łodzi – Śródmieścia w  łodzi Wojciech Pietrzyk 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt Km 81/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na  przed-
miotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Bogdana Piecucha 
zamieszkałego w łodzi”� 

(111) 052780 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku zaocznego sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmie-
ścia w łodzi, XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych z dnia  
30 maja 2014 r�, sygnatura akt XI P 29/14 zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności z dnia 4 grudnia 2014 r�, Komornik sądowy przy są-
dzie Rejonowym dla łodzi – Śródmieścia w łodzi Wojciech Pietrzyk 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt Km 113/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Krzysztofa stańczy-
kowskiego zamieszkałego w łodzi”� 

(111) 052780 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi,  
XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych z dnia 24 lipca 2014 
r�, sygnatura akt XI P 240/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności z dnia 31 października 2014 r�, Komornik sądowy przy sądzie 
Rejonowym dla łodzi – Śródmieścia w  łodzi Wojciech Pietrzyk 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt Km 112/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Pawła Węglewskie-
go zamieszkałego w łodzi”� 

(111) 052780 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi,  
XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych z dnia 24 lipca 2014 r�,  
sygnatura akt XI P 20/14 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalno-
ści z  dnia 7 stycznia 2015 r�, Komornik sądowy przy sądzie Rejo-
nowym dla łodzi-Śródmieścia w  łodzi Wojciech Pietrzyk w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 
Km 117/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  rzecz wierzyciela: andrzeja Korzeniewskiego 
zamieszkałego w Woli grzymkowej”�

(111) 052780 D� Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi, Tytuł 
Wykonawczy nr 3 z dnia 3 grudnia 2015 r�, sygnatura akt XI P 437/15 
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 kwietnia 2019 r�, 
Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla łodzi – Śródmieścia 
w  łodzi Wojciech Pietrzyk w  toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 147/18, dokonał zajęcia pra-
wa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzy-
ciela: Zbigniewa Wilmańskiego zamieszkałego w łodzi”� 

(111) 052780 D� Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia w łodzi, Tytuł 
Wykonawczy nr 3 z dnia 20 stycznia 2016 r�, sygnatura akt XI P 434/15 
zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 6 maja 2019 r�,  
Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla łodzi – Śródmieścia 
w  łodzi Wojciech Pietrzyk w  toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 148/18, dokonał zajęcia pra-
wa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzy-
ciela: Zbigniewa Wilmańskiego zamieszkałego w łodzi”�

(111) 134856 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 
2016 r� sąd Rejonowy Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, 
Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn� akt: PO�VII�
ns-Rej�Za 4330/16569) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 
2502813 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�134856 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących WIlTan enTeRPRIses lIMITeD z siedzibą w nikozji 
(Cypr) wobec CeDC InTeRnaTIOnal spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”�
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(111) 177746 a� Wykreślono: BIg-aCTIVe sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258; 
Wpisano: „heRBaPOl-lUBlIn” sPÓłKa aKCyJna, lublin, Polska 
430723174�

(111) 195523 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym z  dnia  
16 lutego 2017 r� w sprawie o sygn� akt XII gnC 1139/17 zaopatrzo-
nego w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r�, Komornik 
sądowy przy sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie 
lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego pod sygnaturą akt: lŻ Km 6555/148 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: andrzeja skoczylasa i grażyny skoczylas wspólników spółki 
cywilnej „OFICyna97” w Murowanej goślinie”�

(111) 195523 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym z  dnia  
6 kwietnia 2017 r� w sprawie o sygn� akt IX gnC 371/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r�, Komornik sądo-
wy przy sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie lidia 
Żukowska w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: lŻ KM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochron-
nego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek wierzyciela: 
Dom Wydawniczy „ReBIs” spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Poznaniu”�

(111) 197297 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 197299 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 197341 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 197344 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 197347 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 197571 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 197575 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 199795 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 201874 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 205835 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 205839 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 214060 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

(111) 236857 a� Wykreślono: neTIa BRanD ManageMenT 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 142905739; Wpisano: „neTIa” sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, 
Polska 011566374�

(111) 246916 a� Wykreślono: asPROD sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kliniska Wielkie, Polska 810020100; 
Wpisano: asPROD sPÓłKa aKCyJna, Kliniska Wielkie, Polska 
810020100�

(111) 249083 D� Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym sądu Rejono-
wego w gdyni z dnia 13 lipca 2016 r�, sygn� akt sąd� VI gnc 3033/16,  
Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śród-
mieścia agata Kwolek w toku postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 908/17 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: BałTyKgaZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Rumi”�  

(111) 249465 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 249466 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250108 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250109 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250581 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250582 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250583 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
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015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250584 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250585 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250586 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250587 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 250588 a� Wykreślono: OPTIMUM MaRK sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JeROnIMO MaRTIns POlsKa sPÓłKa aKCyJ-
na, Kostrzyn, Polska 630303023�

(111) 259994 D� Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Ugody sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 27 października 
2016 r�, sygn� akt: I  Co  704/16, zaopatrzonej w  klauzulę wykonal-
ności z dnia 19 stycznia 2018 r�, Komornik sądowy przy sądzie Re-
jonowym w  Zgorzelcu Remigiusz Kapusta w  toku postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 635/18, do-
konał zajęcia prawa ochronnego na  przedmiotowy znak towaro-
wy na  rzecz wierzyciela: Centrum sportowo Rekreacyjne spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu”�

(111) 262111 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 1 września 
2016 r� sąd Rejonowy Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, 
Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn� akt: PO�VII�
ns-Rej�Za  4332/16/371) wpisał do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2503469 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�262111 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących WIlTan enTeRPRIses lIMITeD z siedzibą w nikozji 
(Cypr) wobec CeDC InTeRnaTIOnal spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”�

(111) 262111 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 9 paździer-
nika 2019 r� (sygn� akt: PO�VII�ns-Rej�Za 5497/19/483) sąd Rejonowy 
Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, VII Wydział gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2625459 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�262111 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce VTB BanK (Public Joint-stock Company) 
z  siedzibą w  sankt Petersburgu (Rosja) wobec „RUssIan sTan-
DaRD VODKa” („RsV” llC) z siedzibą w sankt Petersburgu (Rosja)”�

(111) 264838 D� Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: aktu notarialnego wydanego przez Kancelarię notarial-
ną Jerzego leszczyńskiego z  dnia 21 grudnia 2018 r�, sygn� akt: 
Rep� a  nr  13009/2018, zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności 
z  dnia 16 maja 2019 r� oraz Postanowienia sądu Rejonowego dla 
m�st� Warszawy w  Warszawie, XV Wydział gospodarczy z  dnia  
25 lutego 2019 r�, sygn� akt: XV gCo 423/19, Komornik sądowy przy 
sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w  Warszawie 
ewa aftowicz-szymańska w  toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 41/19 dokonała zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WaRTa” s�a� 
z siedzibą w Warszawie”�

(111) 272526 D� Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 25 sierp-
nia 2016 r� sąd Rejonowy Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Pozna-

niu, Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn� akt:  
PO�VII�ns-Rej�Za  4331/16/970) wpisał do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2502765 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R�272526 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących WIlTan enTeRPRIses lIMITeD z siedzibą 
w nikozji (Cypr) wobec CeDC InTeRnaTIOnal spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”� 

(111) 272526 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 9 paździer-
nika 2019 r� (sygn� akt: PO�VII�ns-Rej�Za 5500/19/888) sąd Rejonowy 
Poznań – nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2625492 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�272526 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce VTB BanK (Public Joint-stock Company) 
z  siedzibą w  sankt Petersburgu (Rosja) wobec „RUssIan sTan-
DaRD VODKa” („RsV” llC) z siedzibą w sankt Petersburgu (Rosja)”�

(111) 292628 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 
2016 r� sąd Rejonowy Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, 
Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn� akt: PO�VII�
ns-Rej�Za  4328/16/456) wpisał do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2502778 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�292628 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących WIlTan enTeRPRIses lIMITeD z siedzibą w nikozji 
(Cypr) wobec CeDC InTeRnaTIOnal spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”�

(111) 292628 D� Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 23 sierp-
nia 2019 r� (sygn� akt: PO�VII�ns-Rej�Za 5260/19/511) sąd Rejonowy 
Poznań – nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2623533 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�292628 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce VTB BanK (Public Joint-stock Company) 
z  siedzibą w  sankt Petersburgu (Rosja) wobec „RUssIan sTan-
DaRD VODKa” („RsV” llC) z siedzibą w sankt Petersburgu (Rosja)”�

(111) 292629 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 1 września 
2016 r� sąd Rejonowy Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, 
Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn� akt: PO�VII�
ns-Rej�Za  4334/16/173) wpisał do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2503446 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�292629 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących WIlTan enTeRPRIses lIMITeD z siedzibą w nikozji 
(Cypr) wobec CeDC InTeRnaTIOnal spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”�

(111) 292629 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 9 paździer-
nika 2019 r� (sygn� akt: PO�VII�ns-Rej�Za 5498/19/884) sąd Rejonowy 
Poznań – nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2625461 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�292629 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce VTB BanK (Public Joint-stock Company) 
z  siedzibą w  sankt Petersburgu (Rosja) wobec „RUssIan sTan-
DaRD VODKa” („RsV” llC) z siedzibą w sankt Petersburgu (Rosja)”

(111) 292939 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 1 września 
2016 r� sąd Rejonowy Poznań-nowe Miasto i  Wilda w  Poznaniu, 
Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn� akt: PO�VII�
ns-Rej�Za  4335/16/574) wpisał do  Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2503464 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�292939 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących WIlTan enTeRPRIses lIMITeD z siedzibą w nikozji 
(Cypr) wobec CeDC InTeRnaTIOnal spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”�

(111) 292939 D� Wpisano: „Postanowieniem z dnia 9 paździer-
nika 2019 r� (sygn� akt: PO�VII�ns-Rej�Za 5499/19/285) sąd Rejonowy 
Poznań – nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
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cją 2625493 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R�292939 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce VTB BanK (Public Joint-stock Company) 
z  siedzibą w  sankt Petersburgu (Rosja) wobec „RUssIan sTan-
DaRD VODKa” („RsV” llC) z siedzibą w sankt Petersburgu (Rosja)”�

(111) 295874 a� Wykreślono: TUBĄDZIn ZnaKI TOWaROWe 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, 
Polska 100383200�

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (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), okre-
ślenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnio-
nego, 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 później-
szego wyznaczenia .

(111) 640119 (540) Campino
(531) CFe: 02�01�20, 25�03�01, 27�05�01 (511) 29
(732) InTeR IBeRIa-COMeRCIO De alIMenTOs� lDa,  
Campo grande 380� 3K-1g�P-1700-097 lIsBOa (PT)
(151) 2019 04 04 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 646924 (540) MaMMUT (511) 25
(732) Mammut sports group ag, Birren 5, Ch-5703 seon (Ch)
(151) 2019 06 21 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 697320 (540) MaMMUT
(531) CFe: 03�02�01, 26�01�01, 26�04�02, 27�05�01, 29�01�01 (511) 25
(732) Mammut sports group ag, Birren 5, Ch-5703 seon (Ch)
(151) 2019 06 21 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1060366 (540) KeVITa (511) 32
(732) PepsiCo International Pte ltd�, 99 Bukit Timah Road, 
alfa Centre #05-01, singapore 229835 (sg)
(151) 2019 07 26 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1394386 (540) M MIRaCleTOX
(531) CFe: 05�03�16, 05�13�25, 26�11�02, 27�05�10, 29�01�12 (511) 3, 35
(732) Beauren Korea, Inc�,  
(yeoksam-dong) #202,146, Bongeunsa-ro,gangnam-gu, seoul (KR)
(151) 2019 04 11 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1434306 (540) ahI
(531) CFe: 27�05�17 (511) 9
(732) Wenzhou aohai electric Co�, ltd�, no�5, Xinda Road,  
(Inside Zhejiang youPai electric Co�, ltd�),Xin’ao Industry District, 
hongqiao Town, yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province (Cn)
(151) 2018 08 10 (441) 2018 12 03 (581) 2018 11 15

(111) 1449562 (540) ComfortMax (511) 12
(732) shanDOng hOngsheng RUBBeR TeChnOlOgy CO�, lTD�, 
easT OF shenglI ROaD, WesT OF XInggOng ROaD, 
DaWang TOWn, gUangRaO COUnTy, 
DOngyIng CITy 257335250014 shanDOng PROVInCe (Cn)
(151) 2018 12 25 (441) 2019 03 04 (581) 2019 02 14

(111) 1454337 (540) neXMO (511) 12
(732) naMyang InD� Co�, ltd,  
150, Mongnae-ro, ansan-si danwon-gu, gyeonggi-do 425-100 (KR)
(151) 2018 12 10 (441) 2019 03 25 (581) 2019 03 07

(111) 1459099 (540) DORPaT (511) 9, 37
(732) DIesellanD OÜ, Vőru 139, ee-50155 Tartu (ee)
(151) 2019 01 10 (441) 2019 04 23 (581) 2019 04 04

(111) 1468515 (540) e energy
(531) CFe: 24�15�07, 27�05�01, 29�01�12 (511) 4, 40
(732) UaB „e eneRgIJa”, Jogailos g� 4, lT-01116 Vilnius (lT)
(151) 2019 03 26 (441) 2019 06 10 (581) 2019 05 23

(111) 1468551 (540) e energija
(531) CFe: 24�15�07, 27�05�01, 29�01�12 (511) 4, 40
(732) UaB „e eneRgIJa”, Jogailos g� 4, lT-01116 Vilnius (lT)
(151) 2019 03 26 (441) 2019 06 10 (581) 2019 05 23

(111) 1474910 (540) Comptoir du Cérame DÉCORs InsPIRÉs
(531) CFe: 07�15�20,  
26�07�25, 27�05�09 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 37, 42
(732) COMPTOIR DU CeRaMe, ZaM las Molinas, 
5 rue du Moulinas F-66330 CaBesTany (FR)
(151) 2019 04 02 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475281 (540) IBeX PReCIsIOn hUnTIng
(531) CFe: 27�05�01, 29�01�12 (511) 6, 13
(732) IBeX Precision hunting gmbh,  
Werksgelände 5, a-5500 Mitterberghütten (aT)
(151) 2019 02 14 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475308 (531) CFe: 28�03�00 (511) 42
(732) shanDOng BeyOnD QUalITy InsPeCTIOn TesT CO�, lTD�,  
ROOM 2501-2509, 509, 501, BUIlDIng 2, JInan PhaRMa Valley, 
nORTh OF gangXIng san ROaD, InnOVaTIOn ZOne, 
(COMPRehensIVe FRee TRaDe ZOne) 
250014 JInan CITy 250101 (Cn)
(151) 2019 01 10 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475357 (540) BRaVO (511) 6, 7, 9
(732) „alUTeCh DOORs sysTeMs” limited liability Company, 
selitskogo st�, 10-508,Minsk area, 
Minsk region, 220075 FeZ „Minsk” (By)
(151) 2019 03 01 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475442 (540) crosser
(531) CFe: 27�05�01 (511) 12
(732) „VelOsIPeD” lTD, 34,”lndustrialna”str�Bg-3400 Montana (Bg)
(151) 2019 04 09 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475475 (540) sWK (511) 3
(732) aKs hIgh enD, Immeuble Tafraouti  
Km 7�500 Route de Rabat ain sebaa Casablanca (Ma)
(151) 2019 04 29 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475481 (540) miami
(531) CFe: 26�04�12, 27�05�01, 29�01�13 (511) 3
(732) aReM gROUP s�a�,  
5 rue 8603 Zone Industrielle Charguia I 2053 Tunis (Tn)
(151) 2019 04 23 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1475511 (531) CFe: 02�09�01, 28�03�00 (511) 32
(732) DOngyIng yIDaZaO DaIRy CO�, lTD�,  
nORTh OF shenglI BRIDge, lIJIn COUnTy,  
DOngyIng CITy, 257000 shanDOng PROVInCe (Cn)
(151) 2019 02 22 (441) 2019 07 22 (581) 2019 07 04

(111) 1482290 (531) CFe: 28�03�00 (511) 37, 42
(732) sDCIC COnsTRUCTIOn gROUP shaRes CO�, lTD,  
nO�6 gUanglan ROaD,FUTIan FRee TRaDe ZOne,FUTIan DIsTRICT, 
shenZhen CITy, 518000 gUangDOng PROVInCe (Cn)
(151) 2019 04 02 (441) 2019 09 02 (581) 2019 08 15

(111) 1482344 (540) RgD
(531) CFe: 27�05�01 (511) 34
(732) ChIna TOBaCCO hUBeI InDUsTRIal CO�, lTD�,  
nO�1355, JInshan ROaD,DOngXIhU DIsTRICT, 
WUhan CITy, 313000 hUBeI PROVInCe (Cn)
(151) 2019 05 23 (441) 2019 09 02 (581) 2019 08 15
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(111) 1482707 (540) M
(531) CFe: 26�13�01, 27�05�08 (511) 3, 9, 16, 18, 41, 45
(732) splendid Medien ag, alsdorfer straße 3, 50933 Köln (De)
(151) 2019 08 09 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1482785 (540) M
(531) CFe: 26�04�05, 26�13�01, 27�05�08 (511) 3, 9, 16, 18, 41, 45
(732) splendid Medien ag, alsdorfer straße 3, 50933 Köln (De)
(151) 2019 08 09 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1483231 (540) KVM (511) 17
(732) „hÖhne” gmbh Fabrik für elektrochemische Isolierungen, 
Werner-von-siemens-strasse 34, 24568 Kaltenkirchen (De)
(151) 2019 05 27 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483232 (540) naOMI (511) 33
(732) Moulista Finance & Investments ltd,  
Office 37a, stadiou str�, aglantzia, Cy-2103 nicosia (Cy)
(151) 2019 06 19 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483263 (540) O shI CaR (511) 12
(732) Beijing guan Pin hui auto accessories Co�, ltd�,  
West side, 1/F, Building 7, no� 15 yard Jiajia garden,  
Fengtai District, Beijing (Cn)
(151) 2019 07 23 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483296 (540) TRIlOy (511) 1
(732) saMyang CORPORaTIOn, 31, Jongro 33-gil, 
Jongno-gu, seoul (KR)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483310 (540) haseRVey
(531) CFe: 27�05�01 (511) 3
(732) Chen ya, ROOM202, J4 nO�190 XIang ROng sTReeThUang 
BIan nORTh ROaDBaIyUn DIsTRICT, gUangZhOU CITy,  
510040 gUangDOng PROVInCe (Cn)
(151) 2019 07 23 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483312 (540) Col dker
(531) CFe: 28�03�00 (511) 25
(732) quanzhou walson co�, ltd,  
2nd floor,no� 21 gulong Road,nanhuan Road,licheng District, 
Quanzhou City, 362000 Fujian Province (Cn)
(151) 2019 06 14 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483313 (540) TRIBIT (511) 1
(732) saMyang CORPORaTIOn, 31, Jongro 33-gil, 
Jongno-gu, seoul (KR)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483344 (531) CFe: 02�01�01, 26�01�14 (511) 34
(732) ChIna TOBaCCO hUBeI InDUsTRIal CO�, lTD�,  
nO�1355, JInshan ROaD,DOngXIhU DIsTRICT, 
WUhan CITy, 313000 hUBeI PROVInCe (Cn)
(151) 2019 07 24 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483375 (540) saUT heRMes (511) 18
(732) heRMes InTeRnaTIOnal,  
24 rue du Faubourg saint-honoré F-75008 PaRIs (FR)
(151) 2019 06 24 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483445 (540) VTn
(531) CFe: 27�05�01 (511) 6, 11
(732) yIWU leOMIX sanITaRy WaRes CO�,lTD,  
F4-19087, InTeRnaTIOnal TRaDe CITy, ChIna COMMODITy CITy, 
FUTIan sTReeT, yIWU, JInhUa ZheJIang (Cn)
(151) 2019 05 17 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483522 (540) BasIshOMe
(531) CFe: 28�03�00 (511) 14
(732) FUJIan PROFessIOn COMMeRCIal TRaDIng CO�, lTD, 
UnIT1704, 17/F WORlDWIDe PlaZa,158 WUsIROaD,  
FUZhOU CITy, FUJIan PROVInCe (Cn)
(151) 2019 04 09 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483598 (540) PeTRel (511) 35, 37, 38, 39, 40, 42
(732) PeTRel, 16 rue sainte Claire, F-78150 le Chesnay (FR)
(151) 2019 03 22 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483607 (540) ZhD
(531) CFe: 26�03�23, 27�05�01, 28�03�00 (511) 9
(732) Jiangxi Coagent electronics Co�, ltd�,  
Jiangxi Fengcheng high Technology Industry Park,  
Fengcheng City, 331100 Jiangxi Province (Cn)
(151) 2019 07 03 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483619 (540) PhI lashes
(531) CFe: 28�07�00 (511) 3, 8, 41, 44
(732) PhIaCaDeMy DOO BeOgRaD,  
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (Rs)
(151) 2019 05 14 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483691 (540) maxlogic & mavigard fire and gas detec-
tion systems
(531) CFe: 24�17�25, 27�05�01, 29�01�12 (511) 9
(732) MaVİlİ eleKTROnİK TİCaReT Ve sanayİ anOnİM ŞİRKeTİ, 
Şerifali Mahallesi Kutup sokak no:27/1-2-4 Ümraniye İstanbul (TR)
(151) 2019 05 13 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483701 (540) FlaMIng (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
4, „Maritsa” str�,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 04 19 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483791 (540) DeKa Innate ability
(531) CFe: 27�05�10 (511) 10, 44
(732) DeKa M�e�l�a� s�R�l�,  
Via Baldanzese, 17I-50041 Calenzano (FI) (IT)
(151) 2019 04 05 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483801 (540) MeRRIs (511) 29
(732) asIa OIls InVesTMenT PTe� lTD�,  
133 neW BRIDge ROaD, # 20-09 ChInaTOWn POInT,  
singapore 059413 (sg)
(151) 2019 06 20 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483807 (540) deDoma
(531) CFe: 05�05�20,  
27�05�01, 29�01�12 (511) 3, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35
(732) decoDoma, s�r�o�,  
Bohdalecká 1490/25 CZ-101 00 Praha 10-Michle (CZ)
(151) 2019 04 04 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483850 (540) lOU lOU
(531) CFe: 09�01�10 (511) 33
(732) RenaIssanCe TRaDe hOUse limited liability Company, 
Doninskoe shosse 4 km,administrativnyj korpus, etazh 2, pom� 1, 
Ramenskij rajon, g� Ramenskoe, RU-140103 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2019 04 01 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483920 (540) VIMI (511) 30
(732) COng Ty CO Phan ThUC PhaM ThIen hUOng  
(ThIen hUOng FOOD JsC�), so 1, Duong le Duc Tho,Khu pho 2, 
Phuong Tan Thoi hiep,Quan 12, Thanh pho ho Chi Minh (Vn)
(151) 2019 04 25 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483938 (540) Irish Charm
(531) CFe: 05�03�06, 27�01�12, 27�05�03, 29�01�15 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
4, „Maritsa” str�,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 04 19 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483947 (540) 888 ReD COlleCTIOn
(531) CFe: 27�05�03, 27�07�01, 29�01�15 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
4, „Maritsa” str�,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 04 19 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483950 (540) gReaT ChIna
(531) CFe: 04�03�03, 27�05�03, 29�01�15 (511) 9, 28, 41
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(732) euro games Technology ltd�,  
4, „Maritsa” str�,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 04 19 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1483961 (540) Questax (511) 5
(732) neuraxpharm Bohemia s�r�o�,  
náměstí Republiky 1078/1, CZ-110 00 Praha 1, nové Město (CZ)
(151) 2019 05 21 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484002 (540) KIneye
(531) CFe: 27�05�01 (511) 7, 9
(732) KInhanyan TeChnOlOgy (DalIan) hOlDIng CO�, lTD�, 
Room 212, no� 10 aixian street, Qixianling, high-Tech Industrial 
Zone, Dalian, liaoning Province (Cn)
(151) 2019 07 24 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484012 (540) TOTePhan (511) 1, 3, 5, 29
(732) aCM, 17 Rue de neuilly-Impasse Passoir, F-92110 ClIChy (FR)
(151) 2019 05 14 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484035 (540) Ben lang
(531) CFe: 01�01�02, 01�15�24, 26�04�05, 27�05�01, 28�03�00 (511) 25
(732) JInJIang hOngXIng FashIOn WeaVIng CO�,lTD�,  
neicuo Village, yinglin Town, Jinjiang City, 362000  
Fujian Province (Cn)
(151) 2019 07 03 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484048 (531) CFe: 28�03�00 (511) 34
(732) ChIna TOBaCCO hUBeI InDUsTRIal CO�, lTD�,  
nO�1355, JInshan ROaD,DOngXIhU DIsTRICT, 
WUhan CITy, 313000 hUBeI PROVInCe (Cn)
(151) 2019 07 24 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484057 (540) Children’s Rhythmic gymnastics Festival 
„alina”
(531) CFe: 27�05�10 (511) 41
(732) Blagotvoritelny fond aliny Kabaevoy,  
Mozhayskoe chosse,d� 7, str� 1RU-121471 Moscow (RU)
(151) 2019 03 22 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484076 (531) CFe: 28�03�00 (511) 17
(732) TaICang gUanlIan POlyMeRIC MaTeRIal CO�, lTD, 
san’gang VIllage, lUDU TOWn,TaICang CITy,  
sUZhOU CITy, 215400 JIangsU PROVInCe (Cn)
(151) 2019 07 23 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484084 (540) alIna rhythmic gymnastics festival
(531) CFe: 27�05�10 (511) 41
(732) Blagotvoritelny fond aliny Kabayevoy,  
Mozhayskoe chosse,d� 7, str� 1, RU-121471 Moscow (RU)
(151) 2019 03 22 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484092 (540) aBlO (511) 9, 38, 45
(732) Massive Media Match,  
naamloze vennootschap, emile Braunplein 18, B-9000 gent (Be)
(151) 2019 06 07 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484118 (540) Cutanorepair (511) 3, 5
(732) Dermapharm aktiengesellschaft,  
lil-Dagover-Ring 7, 82031 grünwald (De)
(151) 2019 07 07 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484199 (540) FOnTe ROMana PaseTTI (511) 33
(732) sOCIeTa’ agRICOla PaseTTI DI DOMenICO PaseTTI s�s�,  
Via san Paolo, 21, I-66023 FRanCaVIlla al MaRe (Ch) (IT)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484269 (540) neTKanIKa
(531) CFe: 25�07�01, 29�01�04 (511) 22, 24, 35
(732) limited liability company „netkanika”,  
Zamorenova st� 5a, fl�1, r�8-12, RU-123242 Moscow (RU)
(151) 2019 04 15 (441) 2019 09 09 (581) 2019 08 22

(111) 1484501 (540) stará Rye myslivecká CZeCh ORIgInal 
Rye FROM OaK BaRRels
(531) CFe: 02�01�02, 26�01�04, 27�01�06, 27�05�09 (511) 33, 35

(732) Palírna U Zeleného stromu a�s�, 
Drázd’anská 14/84,Ústí nad labem, CZ-400 07 Krásné Březno (CZ)
(151) 2019 05 09 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484505 (540) RadFlash (511) 9, 10
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Polimaster”,  
ul� M� Bogdanovicha, d� 112-3n, kab� 53, 220040 Minsk (By)
(151) 2019 04 29 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484590 (540) OROPay
(531) CFe: 27�05�17, 29�01�13 (511) 36
(732) MB97 lIMITeD,  
PO Box 142,The Beehive Rohais,st Peter Port gUeRnsey gy1 3hT (gg)
(151) 2019 06 28 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484656 (540) Modern art (511) 31
(732) Rosen Tantau Kg, Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen (De)
(151) 2019 07 15 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484657 (540) taft Magic VOlUMe
(531) CFe: 27�05�01 (511) 3
(732) henkel ag & Co� Kgaa, henkeIstrasse 67, 40589 DüsscIdorf (De)
(151) 2019 07 12 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484687 (540) seVel
(531) CFe: 26�01�04, 27�05�01 (511) 7, 9, 11, 12, 28, 37
(732) seVel s�p�a�,  
Viale avv� giovanni agnelli 10, I-66041 aTessa (Ch) (IT)
(151) 2019 02 19 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484691 (540) TRIaalFa (511) 1
(732) hechenbichler gmbh, Cusanusweg 7, a-6020 Innsbruck (aT)
(151) 2019 07 08 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484720 (531) CFe: 28�03�00 (511) 35, 42
(732) yUeXIng gROUP Co�,lTD,  
no� 198 guanghua Road, Changzhou City, Jiangsu Province (Cn)
(151) 2019 04 05 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484725 (540) super Kontik
(531) CFe: 08�01�19, 26�11�09, 27�05�10 (511) 30
(732) „KOnTI-RUs” JOInT sTOCK COMPany,  
ul� Zolotaya, 13, g� RU-305000 Kursk (RU)
(151) 2019 06 17 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484731 (540) super Kontik Chocolate taste  
sandwich Cookie
(531) CFe: 08�01�19, 26�11�06, 27�05�10, 29�01�13 (511) 30
(732) «KOnTI-RUs» JOInT sTOCK COMPany,  
ul� Zolotaia, 13, RU-305000 Kursk (RU)
(151) 2019 06 17 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484775 (540) geOsIlVeR (511) 1, 2, 4, 6, 40, 42
(732) nOF MeTal COaTIngs eUROPe,  
120 Rue galilée, F-60100 CReIl (FR)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484785 (540) exacto
(531) CFe: 26�02�01, 27�05�01, 29�01�12 (511) 1, 5, 10
(732) BIOsyneX,  
22 boulevard sébastien Brant F-67400 Illkirch-graffenstaden (FR)
(151) 2019 03 18 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484824 (540) MInI sUPReMe hOT
(531) CFe: 27�05�02, 29�01�13 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
„Maritsa” str�, 4,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 05 10 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484835 (540) glUCKs
(531) CFe: 04�05�03, 26�01�03, 27�01�12,  
27�03�02, 27�05�01 (511) 32, 33, 35
(732) glucks gmbh, Bertha-Benz-straße 5, 10557 Berlin (De)
(151) 2019 06 19 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29
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(111) 1484880 (540) el sIlenCI (511) 29, 30
(732) MIgUel TORRes s�a�, Miquel Torres i Carbó,  
6, e-08720 VIlaFRanCa Del PeneDes (Barcelona) (es)
(151) 2019 05 21 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484941 (540) Dermacutan (511) 3, 5
(732) Dermapharm ag, lil-Dagover-Ring 7, 82031 grünwald (De)
(151) 2019 07 31 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485026 (540) lOVe OUR PlaneT by MaRCO TOZZI 
 (511) 25, 35, 42
(732) MaRCO TOZZI shoes gmbh & Co� Kg,  
Klingenbergstr� 1-3, 32758 Detmold (De)
(151) 2019 07 04 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485036 (540) DeDa-MITsa
(531) CFe: 28�05�00 (511) 32, 33, 35
(732) Zakrytoe akcionernoe obschestvo «nesKO sanKT-PeTeRBURg»,  
dom 14, korpus 3, litera a, pomescheniya nono 1-13, 15, 16,20-34 v 1-n, 
ulitsa Tel’mana, RU-193230 saint-Petersburg (RU)
(151) 2019 01 11 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485041 (540) medbuy�online (511) 35
(732) MeDInDUsTRy (CyPRUs) lIMITeD,  
griva Digeni, 59,Kaimakliotis Building, 5th floor, Cy-6043 larnaca (Cy)
(151) 2019 03 18 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485103 (540) rue
(531) CFe: 26�04�18, 27�05�24 (511) 25, 35
(732) FF TeKsTİl sanayİ Ve DIŞ TİCaReT lİMİTeD ŞİRKeTİ,  
yalçın Koreş Cad�Fıdan sok� no:5 güneşlı Bağcılarİstanbul (TR)
(151) 2019 04 04 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485106 (540) Valea TRanDaFIRIlOR
(531) CFe: 28�05�00 (511) 33
(732) VOlCU Oleg, str� Dorobanți nr� 1, MD-2002 Chișinău (MD)
(151) 2019 05 22 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485120 (540) sIMOne heRMes (511) 18
(732) heRMes InTeRnaTIOnal,  
24 rue du Faubourg saint-honoré, F-75008 PaRIs (FR)
(151) 2019 07 10 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485131 (540) t têtes à TÊTes
(531) CFe: 26�01�03, 27�05�09, 29�01�13 (511) 9
(732) KRys gROUP seRVICes,  
avenue de Paris les hédauves F-78550 BaZaInVIlle (FR)
(151) 2019 07 19 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485141 (540) PResenCe (511) 18, 21
(732) neW PResenCe JeWels s�r�o�, Zarámí 4422, CZ-760 01 Zlín (CZ)
(151) 2019 03 13 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485227 (540) lIFehaCK
(531) CFe: 27�05�01, 28�05�00 (511) 30
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
„Konditerskaya fabrika „POBeDa”,  
ul� Ryabinovaya, d�26, str�2, RU-121471 Moscow (RU)
(151) 2019 04 18 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1485371 (540) sKIn Q10 IDenTICal
(531) CFe: 24�17�02, 27�05�03, 27�07�01, 29�01�12 (511) 3
(732) Beiersdorf ag, Unnastrasse 48, 20253 hamburg (De)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485381 (540) naOs (511) 3
(732) naOs lIghThOUse, 355 rue Pierre-simon laplace,  
F-13290 aIX-en-PROVenCe (FR)
(151) 2019 07 01 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485440 (540) PPRROFORCe PROFessIOnal TOOls
(531) CFe: 27�05�09 (511) 8
(732) yu Chaodeng, no� 88, luomugou Formation,longtan Village, 
Jiaocun Town,gao County, yibin City, sichuan Province (Cn)
(151) 2019 07 31 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485650 (540) KOs ROOT (511) 10
(732) onewaybiomed gmbh, Dorfplatz 11, Ch-8737 gommiswald (Ch)
(151) 2019 07 04 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485702 (540) TeKROCID (511) 5, 31
(732) TeKRO spol� s r�o�, Višňová 2/484, CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
(151) 2019 04 09 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485714 (540) g gaFa
(531) CFe: 26�04�03, 27�05�04 (511) 18, 25, 28
(732) JOVITeX, naamloze vennootschap,  
atomveldstraat 2 B 2, B-9450 Denderhoutem (Be)
(151) 2019 05 03 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485721 (540) Ice Valley
(531) CFe: 01�15�09, 03�13�01, 27�05�03, 29�01�15 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
„Maritsa” str� 4,”Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 04 19 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485746 (540) i·walk
(531) CFe: 24�17�02, 27�05�01 (511) 12
(732) ZheJIang IWalK TeChnOlOgy CO�,lTD�,  
F2 Building, Feiyue Tech Park,no� 108, airport Road, 
Jiaojiang District, Taizhou, 318000 Zhejiang Province (Cn)
(151) 2019 03 19 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485797 (540) ChROMa ID
(531) CFe: 26�04�02, 27�05�24 (511) 3
(732) henkel ag & Co Kgaa, henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485798 (540) sChaUMa CaRe & DeTOX
(531) CFe: 27�05�10 (511) 3
(732) henkel ag & Co� Kgaa, henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (De)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485800 (540) lOVe OUR PlaneT by nOVI (511) 25, 35, 42
(732) Wortmann Kg Internationale schuhproduktionen, 
Klingenbergstr� 1-3, 32758 Detmold (De)
(151) 2019 07 04 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485840 (540) FUnBall (511) 3
(732) KITeR s�r�l�, Via assiano, 7/B, I-20019 seTTIMO MIlanese (MI) (IT)
(151) 2019 04 16 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485935 (540) h haiDeli
(531) CFe: 26�01�02, 27�05�09, 28�03�00 (511) 6
(732) shaohai Tang,  
no�164 Xindui, Jiangbian Village, Xiwei Community, Jinli Town, 
gaoyao City, 526000 guangdong Province (Cn)
(151) 2019 06 13 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485968 (540) CUTanO
(531) CFe: 26�04�05 (511) 3, 5
(732) Dermapharm aktiengesellschaft,  
lil-Dagover-Ring 7, 82031 grünwald (De)
(151) 2019 07 31 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485973 (540) TaMBOUR sPIn TIMe aIR (511) 9, 14
(732) lOUIs VUITTOn MalleTIeR,  
2 rue du Pont-neufF-75001 Paris (FR)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1485975 (540) MORel aZUR (511) 9
(732) MaRIUs MORel FRanCe, 117 route des Buclets,  
F-39400 MORBIeR (FR)
(151) 2019 07 01 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486001 (540) Bigreen
(531) CFe: 27�05�01, 29�01�12 (511) 16, 17
(732) PlasTOTeCnICa s�P�a�,  
Viale dell’industria, 5astrada 2/1, I-35023 Bagnoli di sopra (PD) (IT)
(151) 2019 02 14 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486011 (540) fitofresh
(531) CFe: 05�03�14, 27�05�07, 28�05�00, 29�01�12 (511) 3
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(732) TalagaeVa elena VlaDIMIROVna,  
Kommunisticheskaya st�, d� 3,  
kv� 145, Ramenskoye, RU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2019 02 07 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486019 (531) CFe: 26�01�04, 26�13�25, 29�01�13 (511) 20
(732) shanDOng yangshangMIngPIn hOUsehOlD CO�,lTD, 
nO�6 KUnlUnshan ROaD,QInghe sUBDIsTRICT OFFICe, 
CaO COUnTRy, heZe CITy, shanDOng (Cn)
(151) 2019 06 11 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486023 (540) Cutanocare (511) 3, 5
(732) Dermapharm aktiengesellschaft,  
lil-Dagover-Ring 7, 82031 grünwald (De)
(151) 2019 07 31 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486055 (540) eco Perl
(531) CFe: 26�01�03, 27�05�09, 29�01�13 (511) 1, 19
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  
„naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo „Ukrvermikulit”,  
Prorizna str� 1, Vasylkiv, Kyiv region 08606 (Ua)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486065 (540) ie iskraemeco By elseWeDy eleCTRIC
(531) CFe: 27�05�10, 29�01�13 (511) 9, 38, 42
(732) Iskraemeco d�d�, savska Ioka 4, sI-4000 Kranj (sI)
(151) 2019 04 23 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486099 (540) Caramel DICe
(531) CFe: 27�05�02, 29�01�14 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
„Maritsa” str�, 4,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 05 10 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486109 (540) 100 DICe
(531) CFe: 27�03�02, 27�05�03, 29�01�15 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
„Maritsa” str�, 4,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 05 10 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486128 (540) XeReane (511) 3, 5, 44
(732) naOs,  
355 rue Pierre-simon laplace, F-13290 aIX-en-PROVenCe (FR)
(151) 2019 07 01 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486143 (540) MInI BURnIng hOT
(531) CFe: 27�05�02, 29�01�13 (511) 9, 28, 41
(732) euro games Technology ltd�,  
„Maritsa” str�, 4,„Vranya-lozen-Triugulnika”Bg-1151 sofia (Bg)
(151) 2019 05 10 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486483 (540) VIVlIO (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
(732) Tea The eBOOK alTeRnaTIVe, 14 rue Rhin et Danube, 
F-69009 lyOn (FR)
(151) 2019 04 16 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486681 (540) iberry ClICK & gROW
(531) CFe: 05�07�09, 27�05�10, 29�01�12 (511) 31
(732) lIMITeD lIaBIlITy COMPany „nIKDaRIa”,  
vul� Mykoly shepelieva, 6, m� Kyiv 03061 (Ua)
(151) 2019 03 25 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486682 (540) BODyaRMOR sUPeRDRInK (511) 5, 32
(732) Ba sports nutrition, llC,  
suite 401, 17-20 Whitestone expressway Whitestone ny 11357 (Us)
(151) 2019 07 15 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji mię-
dzynarodowej, 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 później-
szego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji 
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę 
notyfikacji późniejszego wyznaczenia .

(111) 1334881 (540) MyRIng (511) 5, 10
(732) novalon, Rue saint-georges 5, B-4000 liège (Be)
(151) 2016 12 21 (441) 2017 04 03 (581) 2017 03 16

(111) 1343935 (531) CFe: 14�03�20, 26�13�25 (511) 20
(732) lamello ag, hauptstrasse 149, Ch-4416 Bubendorf (Ch)
(151) 2017 01 19 (441) 2017 05 29 (581) 2017 05 11

(111) 1364538 (540) ReBUy (511) 35, 38, 42
(732) reBuy reCommerce gmbh,  
Potsdamer str� 188, 10783 BerIin (De)
(151) 2017 05 23 (441) 2017 09 25 (581) 2017 09 07

(111) 1368375 (540) Fresh shot (511) 33
(732) TOVaRysTVO Z OBMeZhenOIU VIDPOVIDalnIsTIU 
„naTsIOnalna hORIlChana KOMPanIIa”,  
smilianske shose, 8-i kilometer, bud� 2,  
s� stepanky, Cherkaskyi raion, Cherkaska oblast 19632 (Ua)
(151) 2017 05 31 (441) 2017 10 23 (581) 2017 10 05

(111) 1392913 (540) ChUgn
(531) CFe: 03�07�19, 27�05�01 (511) 6
(732) ChUngUang haRDWaRe CO�, lTD�,  
B3-1 Wanquan Furniture Manufacture Base, Pingyang, 
Wenzhou City, Zhejiang Province (Cn);  
JIangXI ChUngUang haRDWaRe CO�, lTD�,  
Wuhu economical Development Zone,  
yujiang County Industrial Park, Jiangxi Province (Cn)
(151) 2017 11 29 (441) 2018 03 26 (581) 2018 03 08

(111) 1408300 (540) eFFeCTCOlOR (511) 3
(732) limited liability Company «FITOKOsMeTIK»,  
1-y Magistralnyy tup�, 11,building 1, office 1, RU-123290 Moscow (RU)
(151) 2018 01 23 (441) 2018 07 09 (581) 2018 06 21
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUnIKaTy URZĘDOWe

inforMacJa 
kraJoweJ rady rZecZnikÓw patentowych

o możliwości składania wniosków 
o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym

na podstawie art� 29 ust� 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r� o rzecznikach patentowych (Dz� U� z 2017 poz� 1314 
z późn� zm�) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r� w sprawie przedmiotu szkolenia 
aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzami-
nu kwalifikacyjnego (Dz� U� z 2016 r� poz� 1425 z późn� zm�) - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych informuje o moż-
liwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na  listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza 
informację o egzaminie konkursowym�

Wniosek o  wpis na  listę aplikantów należy złożyć w  Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 00-848 Warszawa,  
ul� Żelazna 59 lok� 134, w terminie do dnia 10 września 2020 r�

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata imię i  nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres za-
mieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej�

Do wniosku należy dołączyć:
•	 odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych,
•	  wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych postępo-

waniach karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,
•	 1 zdjęcie legitymacyjne,
•	 oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji,
•	  oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art� 23a ust� 1� ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r�  

o rzecznikach patentowych (Dz� U� z 2018 poz�m 1314 z późn� zm�),
•	  dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 983,63 zł, której wysokość została ustalona z roz-

porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r� w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie 
egzaminu konkursowego (Dz� U� z 2016 poz� 1209 z późn� zm�),

•	  wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone pisemnie 
przez patrona�

na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego, spełnia 
warunki określone w art� 19 ust� 1 pkt� 1-4 wymienionej wyżej ustawy o rzecznikach patentowych, złoży oświad-
czenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej okoliczności, o których 
mowa w art� 23a ust� 1 ww� ustawy�

Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego 
przez Prezesa głównego Urzędu statystycznego na podstawie art� 20 pkt 1 lit� a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r� o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz� U� z 2018 r� poz� 1270, 2245, z 2019 r� poz� 39, 730, 752)�  
Opłatę roczną uiszcza się w 2 ratach płatnych z góry za każdy semestr�



102 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 10/2020

egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zo-
stanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 10 października 2020 r.

Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy prawa własności 
przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, znajomość jednego języka obcego, 
według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego�

Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje następujące 
pozycje:
1.	 ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r� o rzecznikach patentowych (Dz� U� z 2017 poz� 1314 z późn� zm�),
2.	 ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r� - Prawo własności przemysłowej (Dz� U� z 2017 poz� 776 z późn� zm�),
3.	 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r� (Dz� U� z 1997 nr 78 poz� 483 z późn� zm�)�

Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej obejmuje na-
stępujące pozycje:
1.	 David D� Bush „Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu” (helion, 2002)
2.	  Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów urządzeń) - Tadeusz szopa
3.	 Chemia� Repetytorium (Oficyna edukacyjna Krzysztof Pazdro)
4.	 Witold Wrotek „sieci komputerowe, kurs” (helion, 2008)
5.	 Podstawy konstrukcji maszyn - Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas - wydanie I WKł - 2015
6.	  Zrozumieć fizykę 3 - Marcin Braun, Krzysztof Buczyk, agnieszka seweryn Buczyk, elżbieta Wójtowicz  

- Wydawnictwo nowa era - 2014
7.	 https://inf�ug�edu�pl/kierunkizamawiane/materialy�chemia/Kompendium_cz-1�pdf
8.	 https://inf�ug�edu�pl/kierunkizamawiane/materialy�chemia/Kompendium_cz-2�pdf
9.	 http ://teresin� hekko� pl/Techn ik/rys_tech/index� htmI 
10.	http://pracownicy�uwm�edu�pl/wojsob/pliki/publikacje/rt-01�pdf
11.	http://home�agh�edu�pI/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/1/rzutyakso�pdf
12.	http://home�agh�edu�pl/~olesiak/rysunek/04_przekroje�pdf
13.	Robert Resnick, David hailiday Fizyka, tom 1, wyd� 11, PWn 1996
14.	Robert Resnick, David hailiday Fizyka, tom 2, wyd� 8, PWn 1994
15.	andrzej skorupski „Podstawy budowy i działania komputerów”, WKił, Warszawa 1997
16.	 leksykon naukowo Techniczny - praca zbiorowa - wydanie V poprawione i uzupełnione,  

Wydawnictwo naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
17.	 Ilustrowany leksykon Techniczny - zespół: M� gronkowska, e� Kowalik, M� Król, M� Wiśniewska, D� Woźnicka,  

wydanie trzecie, Wydawnictwo naukowo-Techniczne, Warszawa 1994

Testy z egzaminów konkursowych z lat ubiegłych znajdują się pod adresem:  
https://www�rzecznikpatentowy�org�pl/tematy-egzaminu-konkursowego/

                                                                                                                Krajowa Rada 
                                                                                                                Rzeczników Patentowych

nr konta do wpłat za egzamin konkursowy: 59 1600 1127 0003 0127 7994 0001

administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rzeczników Patentowych z siedzibą w Warszawie przy ul� Żela-
zna 59 lok� 134, 00-848 Warszawa� Dane osobowe przetwarzane będą w celu przystąpienia do egzaminu konkurso-
wego na aplikację rzecznikowską oraz organizacji procesu kształcenia, prowadzenia spraw członkowskich i sprawoz-
dawczości - po zdanym egzaminie konkursowym i uzyskaniu wpisu na listę aplikantów rzecznikowskich� Podstawą 

https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz-l.pdf
https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz-2.pdf
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pliki/publikacje/rt-01.pdf
http://home.agh.edu.pI/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/l/rzutyakso.pdf
http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek/04_przekroje.pdf
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/tematy-egzaminu-konkursowego/
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prawną przetwarzania danych jest art� 29 w zw� art� 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r� o rzecznikach patentowych 
(Dz� U� 2017 poz� 1314 z późn, zm�)� Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania 
a odmowa podania danych uniemożliwi ich realizację� Osoba składająca dokumenty posiada prawo dostępu do da-
nych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych oraz, w przy-
padkach prawem przepisanych, prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oso-
bowych, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych� Odbiorcami danych 
osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezes 
Urzędu Patentowego, zaś po uzyskaniu wpisu na  listę aplikantów również dostawcy usług, w tym internetowych 
oraz księgowych, z których korzysta administrator� Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do re-
alizacji wymienionych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego praw�
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