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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 235 466 do nr 235 540)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235531 (41) 2018 09 10 
(51) A01N 25/10 (2006 .01) 
 A01N 59/16 (2006 .01) 
 C08K 3/08 (2006 .01) 
 C08L 23/02 (2006 .01) 
 C08J 3/07 (2006 .01)
(21) 420689 (22) 2017 03 01

(72) HYBIAK DANIEL, Jarocin (PL); GARBARCZYK JÓZEF,  
Poznań (PL); DUDZIŃSKA-BAJOREK BEATA, Poznań (PL)
(73) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM . HIPOLITA 
CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE, Gniezno (PL)
(54) Sposób otrzymywania hydrofilowego antyseptycznego napeł-
niacza z udziałem nanocząstek srebra oraz zastosowanie napełniacza 
do wytwarzania kompozytów o działaniu antydrobnoustrojowym

(B1) (11) 235528 (41) 2018 08 27 
(51) A21D 8/00 (2006 .01) 
 A21D 13/047 (2017 .01) 
 A23P 30/20 (2016 .01) 
 A23P 30/38 (2016 .01) 
 A21D 13/45 (2017 .01)
(21) 420647 (22) 2017 02 24
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(72) ŁYSOŃ MAGDALENA, Roczyny (PL)
(73) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator (PL)
(54) Sposób wytwarzania wafla owsianego

(B1) (11) 235518 (41) 2018 05 21 
(51) A23B 7/02 (2006 .01) 
 A23B 7/10 (2006 .01) 
 A23B 7/16 (2006 .01) 
 A23L 19/00 (2016 .01)
(21) 419396 (22) 2016 11 08
(72) CISZEWSKI PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); KONOPACKA 
KRYSTYNA SYLWIA, Wołomin (PL)
(73) CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Glinianka (PL)
(54) Sposób wytwarzania suszu z warzyw i susz z warzyw

(B1) (11) 235534 (41) 2018 10 08 
(51) A23C 3/07 (2006 .01)
(21) 421239 (22) 2017 04 07
(72) MARTYSIAK-ŻUROWSKA DOROTA, Wiślina (PL); 
MALINOWSKA-PAŃCZYK EDYTA, Gdynia (PL); PUTA MAŁGORZATA, 
Łączewo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób pasteryzacji mleka, zwłaszcza mleka ludzkiego

(B1) (11) 235471 (41) 2018 01 15 
(51) A23G 9/04 (2006 .01) 
 A23G 9/42 (2006 .01) 
 A23G 9/48 (2006 .01)
(21) 417934 (22) 2016 07 12
(72) SOBAS STANISŁAW, Kłaj (PL)
(73) FAL Services s .r .o ., Horní Suchá (CZ)
(54) Sposób przemysłowego wytwarzania mrożonego deseru

(B1) (11) 235536 (41) 2018 11 05 
(51) A23G 9/20 (2006 .01) 
 A23G 9/12 (2006 .01) 
 A23G 9/22 (2006 .01) 
 A23G 9/30 (2006 .01)
(21) 421388 (22) 2017 04 24
(72) REGULSKI DAWID, Gdańsk (PL)
(73) REGULSKI DAWID NIRVANA VISION, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania lodów spożywczych bezpośrednio 
w jednorazowym kubku

(B1) (11) 235517 (41) 2018 04 23 
(51) A23L 29/206 (2016 .01) 
 A23L 29/30 (2016 .01) 
 A23L 33/21 (2016 .01) 
 A23L 29/275 (2016 .01)
(21) 419052 (22) 2016 10 10
(72) DĄBROWSKI WOJCIECH, Łomża (PL)
(73) EDPOL FOOD & INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Sposób wytwarzania wieloskładnikowego produktu spożywczego

(B1) (11) 235509 (41) 2017 10 09 
(51) A41D 13/01 (2006 .01) 
 B62B 9/12 (2006 .01)
(21) 416779 (22) 2016 04 07
(72) BĄK EDYTA RENATA, Wrocław (PL)
(73) BĄK EDYTA RENATA, Wrocław (PL)
(54) Zespół taśm odblaskowych do wózka dziecięcego

(B1) (11) 235486 (41) 2016 01 04 
(51) A61B 5/00 (2006 .01) 

 A61B 5/113 (2006 .01) 
 G08B 21/00 (2006 .01) 
 G01L 1/24 (2006 .01)
(21) 408711 (22) 2014 06 30
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); SKRZETUSKA EWA,  
Łódź (PL); HAUSMAN SŁAWOMIR, Łódź (PL); JANUSZKIEWICZ 
ŁUKASZ, Łódź (PL)
(73) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Tekstylny czujnik do monitorowania częstotliwości oddechu

(B1) (11) 235490 (41) 2017 10 09 
(51) A61K 31/721 (2006 .01) 
 A61P 31/22 (2006 .01)
(21) 416749 (22) 2016 04 04
(72) NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); PYRĆ KRZYSZTOF, 
Kraków (PL); SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); CIEJKA 
JUSTYNA, Mogilany (PL); MILEWSKA ALEKSANDRA, Kraków (PL); 
PACHOTA MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kationowa pochodna dekstranu do zastosowania w hamowa-
niu replikacji wirusa HSV-1

(B1) (11) 235467 (41) 2017 03 13 
(51) B01D 61/14 (2006 .01) 
 B01D 61/18 (2006 .01) 
 B01D 65/02 (2006 .01) 
 C02F 1/44 (2006 .01)
(21) 413800 (22) 2015 09 02
(72) BIAŁAS WOJCIECH, Luboń (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób i urządzenie do regeneracji wody, zwłaszcza stosowanej 
do wymywania polimerowych płyt fleksograficznych

(B1) (11) 235491 (41) 2020 01 13 
(51) B01D 67/00 (2006 .01) 
 B01D 69/12 (2006 .01) 
 B01D 71/02 (2006 .01) 
 B01D 71/68 (2006 .01) 
 B82Y 30/00 (2011 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01)
(21) 426201 (22) 2018 07 05
(72) MOZIA SYLWIA, Bezrzecze (PL); SIENKIEWICZ PAULINA, 
Szczecin (PL); SZYMAŃSKI KACPER, Szczecin (PL); DAROWNA 
DOMINIKA, Świnoujście (PL); LENDZION-BIELUŃ ZOFIA,  
Kościno (PL); MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA, Szczecin (PL); 
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych membran z polietero-
sulfonu

(B1) (11) 235521 (41) 2017 12 04 
(51) B01F 7/04 (2006 .01) 
 B01F 7/18 (2006 .01)
(21) 418440 (22) 2016 09 05
(72) KONIECZNY BOGDAN, Bytom (PL)
(73) KONIECZNY BOGDAN, Bytom (PL)
(54) Mieszadło dwułopatkowe samoczynnie rozkładane fi 800 mm, 
pompujące w górę do zbiorników typu MAUZER-1000 litrów z otwo-
rem wejściowym fi 140 mm

(B1) (11) 235523 (41) 2018 07 02 
(51) B01J 3/00 (2006 .01) 
 A61K 36/185 (2006 .01) 
 A61K 31/352 (2006 .01)
(21) 419974 (22) 2016 12 27
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(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,  
Puławy (PL); WRONA OLGA, Puławy (PL); WIEJAK RAFAŁ, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób ekstrakcji konopi

(B1) (11) 235524 (41) 2018 07 02 
(51) B03B 5/44 (2006 .01)
(21) 420048 (22) 2016 12 30
(72) MIKOŁAJCZYK PIOTR, Warszawa (PL); KRAWCZYKOWSKI 
DAMIAN, Przeginia Duchowna (PL); GAWENDA TOMASZ,  
Kraków (PL); FOSZCZ DARIUSZ, Kraków (PL); KĘPYS WALDEMAR, 
Kraków (PL); KRAWCZYKOWSKA ALDONA, Przeginia Duchowna (PL)
(73) ECOBACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL); AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . 
STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ferrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób 
jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cie-
czy ciężkiej

(B1) (11) 235506 (41) 2016 12 19 
(51) B07C 5/342 (2006 .01) 
 B09B 1/00 (2006 .01) 
 B65F 5/00 (2006 .01)
(21) 412689 (22) 2015 06 12
(72) ŁOTYSZ MARCIN, Poznań (PL); LUBOŃSKI JAKUB, Rokietnica (PL)
(73) BINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrowa (PL)
(54) Sposób wstępnego segregowania odpadów zwłaszcza komu-
nalnych

(B1) (11) 235540 (41) 2019 02 25 
(51) B09B 3/00 (2006 .01) 
 F23G 7/00 (2006 .01) 
 C05F 1/00 (2006 .01)
(21) 422538 (22) 2017 08 14
(72) STOKŁOSA HENRYK, Śmiłowo (PL); ANDRYSZAK 
PRZEMYSŁAW, Dolaszewo (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,  
Regulice (PL); MAKARA AGNIESZKA, Kraków (PL)
(73) ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS SPÓŁKA 
AKCYJNA, Śmiłowo (PL)
(54) Sposób termicznej utylizacji mączek mięsno-kostnych

(B1) (11) 235512 (41) 2017 11 20 
(51) B21D 22/14 (2006 .01) 
 B21D 22/16 (2006 .01) 
 B21D 22/18 (2006 .01)
(21) 417151 (22) 2016 05 10
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Wzornik do wyoblania wytłoczek stożkowych lub krzywolinio-
wych, zwłaszcza o dużym współczynniku wyoblania

(B1) (11) 235513 (41) 2017 11 20 
(51) B21D 22/14 (2006 .01) 
 B21D 22/16 (2006 .01)
(21) 417152 (22) 2016 05 10
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wyoblania wytłoczek stożkowych lub krzywoliniowych, 
zwłaszcza o dużym współczynniku wyoblania

(B1) (11) 235510 (41) 2017 11 06 
(51) B21D 51/44 (2006 .01) 
 B21D 51/50 (2006 .01) 

 B32B 15/08 (2006 .01) 
 B65D 41/04 (2006 .01)
(21) 417037 (22) 2016 04 29
(72) BRZOZOWSKI GRZEGORZ, Zawiercie (PL); TAMBOR 
SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
(73) FOB-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(54) Sposób wytwarzania zamknięć aluminiowych do butelek oraz 
zamkniecie aluminiowe do butelek

(B1) (11) 235507 (41) 2017 05 08 
(51) B21F 3/02 (2006 .01) 
 B21F 35/00 (2006 .01) 
 F16F 3/02 (2006 .01)
(21) 414499 (22) 2015 10 27
(72) LITEWNICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) TOWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania sprężyn oraz sposób kształtowania 
drutu

(B1) (11) 235466 (41) 2016 05 23 
(51) B22D 18/00 (2006 .01) 
 B22D 15/02 (2006 .01)
(21) 410172 (22) 2014 11 18
(72) BŁASZCZAK PIOTR, Leszno (PL); HRANKOWSKI PAWEŁ,  
Leszno (PL); STANISZEWSKI PIOTR, Garzyn (PL)
(73) SPINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Leszno (PL)
(54) Surowy odlew ciśnieniowy ze stopów metali nieżelaznych

(B1) (11) 235472 (41) 2018 01 29 
(51) B22F 3/12 (2006 .01) 
 B22F 1/00 (2006 .01) 
 C22C 27/02 (2006 .01) 
 A61L 27/04 (2006 .01)
(21) 418056 (22) 2016 07 22
(72) ADAMEK GRZEGORZ, Koziegłowy (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania porowatych spieków tantalowych ze sto-
pów tantalu lub kompozytów na osnowie tantalowej w procesie 
odstopowania magnezu

(B1) (11) 235532 (41) 2018 09 24 
(51) B23B 45/00 (2006 .01) 
 B23B 47/24 (2006 .01) 
 G05G 1/04 (2006 .01) 
 F02D 11/04 (2006 .01)
(21) 420837 (22) 2017 03 13
(72) GĘBOREK JERZY, Gliwice (PL)
(73) METAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice (PL)
(54) Mechanizm sterowania

(B1) (11) 235468 (41) 2017 03 27 
(51) B28B 1/52 (2006 .01) 
 B28B 3/22 (2006 .01) 
 B28C 5/00 (2006 .01) 
 B28C 9/00 (2006 .01)
(21) 414166 (22) 2015 09 26
(72) NOWICKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Sobota (PL)
(54) Układ urządzeń do wytłaczania betonu wzmocnionego włóknami

(B1) (11) 235474 (41) 2018 04 09 
(51) B32B 37/10 (2006 .01) 
 B32B 33/00 (2006 .01) 
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 B32B 5/08 (2006 .01) 
 B32B 17/00 (2006 .01) 
 B32B 27/00 (2006 .01) 
 B29C 70/28 (2006 .01) 
 B62D 29/04 (2006 .01) 
 B29C 65/70 (2006 .01) 
 B29C 63/02 (2006 .01) 
 B29C 41/50 (2006 .01) 
 B29C 39/40 (2006 .01)
(21) 418989 (22) 2016 10 04
(72) WAWRZASZEK PIOTR, Bielsko-Biała (PL); LANC ARKADIUSZ, 
Jaworze (PL); JURZAK JAROSŁAW, Kęty (PL)
(73) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób łączenia belek profilowych z poszyciem laminatowym 
w węzłach zabudowy nadwozi pojazdów

(B1) (11) 235515 (41) 2018 01 29 
(51) B60P 3/10 (2006 .01) 
 B60P 3/06 (2006 .01) 
 B60P 3/073 (2006 .01) 
 B60P 3/077 (2006 .01)
(21) 418132 (22) 2016 07 28
(72) KOS WŁODZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) LPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lasowice Wielkie (PL)
(54) Przyczepa wielofunkcyjna

(B1) (11) 235508 (41) 2017 07 03 
(51) B62B 9/08 (2006 .01) 
 B62B 9/12 (2006 .01)
(21) 415457 (22) 2015 12 22
(72) KARWALA ŁUKASZ, Szarlejka (PL)
(73) KARWALA ŁUKASZ FIRMA LOOKART EKSPORT IMPORT, 
Szarlejka (PL)
(54) Łącznik przegubowy konstrukcji składanego stelaża wózka

(B1) (11) 235470 (41) 2017 12 04 
(51) B62B 9/08 (2006 .01) 
 B62B 9/12 (2006 .01)
(21) 417304 (22) 2016 05 24
(72) KARWALA ŁUKASZ, Szarlejka (PL)
(73) KARWALA ŁUKASZ FIRMA LOOKART EKSPORT IMPORT, 
Szarlejka (PL)
(54) Łącznik przegubowy konstrukcji składanego stelaża wózka

(B1) (11) 235492 (41) 2019 11 18 
(51) B62M 25/00 (2006 .01) 
 B62M 25/08 (2006 .01) 
 F16H 3/06 (2006 .01)
(21) 425560 (22) 2018 05 15
(72) SAWICKI MATEUSZ, Łęczna (PL); FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Automatyczna manetka biegów do roweru i układ do sterowa-
nia automatyczną manetką biegów do roweru

(B1) (11) 235537 (41) 2018 11 05 
(51) B65D 5/54 (2006 .01) 
 B65D 5/42 (2006 .01)
(21) 421413 (22) 2017 04 25
(72) WAŚKO BOGUMIŁ, Stary Wiśnicz (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój opakowania wysyłkowego

(B1) (11) 235514 (41) 2017 12 04 
(51) B65D 41/06 (2006 .01) 

 B65D 41/46 (2006 .01) 
 B65D 43/04 (2006 .01)
(21) 417281 (22) 2016 05 21
(72) KRAJCZYŃSKI MAREK, Gdynia (PL); FIDURSKI MARCIN, 
Działdowo (PL)
(73) ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Zamknięcie zbiornika

(B1) (11) 235489 (41) 2017 01 02 
(51) C02F 3/34 (2006 .01) 
 C02F 1/42 (2006 .01) 
 C02F 1/58 (2006 .01)
(21) 412966 (22) 2015 06 30
(72) ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK MAGDALENA, Częstochowa (PL); 
BIEŃ JANUARY, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
z metali ciężkich

(B1) (11) 235505 (41) 2016 09 26 
(51) C02F 7/00 (2006 .01) 
 E02B 15/00 (2006 .01)
(21) 411754 (22) 2015 03 25
(72) OSUCH EWA, Poznań (PL); PODSIADŁOWSKI STANISŁAW, 
Poznań (PL); PRZYBYŁ JACEK, Kórnik (PL)
(73) PRZYBYŁ JACEK, Kórnik (PL); PODSIADŁOWSKI STANISŁAW, 
Poznań (PL); OSUCH EWA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do usuwania mułów sapropelowych za pomocą 
aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym

(B1) (11) 235483 (41) 2015 11 23 
(51) C07C 50/18 (2006 .01) 
 C07D 241/04 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 408238 (22) 2014 05 19
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL); 
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI 
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Wielocząsteczkowe układy molekularne zawierające pierścienie 
9,10-antrachinonu

(B1) (11) 235511 (41) 2017 09 25 
(51) C07C 251/54 (2006 .01) 
 C07F 7/08 (2006 .01) 
 C07D 285/12 (2006 .01) 
 C07D 277/16 (2006 .01)
(21) 417049 (22) 2016 05 02
(72) KUCIŃSKI KRZYSZTOF, Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ, 
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM . ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 
Poznań (PL)
(54) S-funkcjonalizowane O-sililowane oksymy oraz selektywny spo-
sób otrzymywania S-funkcjonalizowanych O-sililowanych oksymów

(B1) (11) 235529 (41) 2018 09 10 
(51) C07D 213/68 (2006 .01)
(21) 420714 (22) 2017 03 02
(72) ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); KROMPIEC STANISŁAW, 
Gliwice (PL); KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA 
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MALARZ 
JOANNA, Bielsko-Biała (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); SIEĆ 
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, 
Gliwice (PL)
(54) Nowe pochodne 4-alkoksy-2-bromopirydyny i sposób ich otrzy-
mywania
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(B1) (11) 235530 (41) 2018 09 10 
(51) C07D 213/68 (2006 .01)
(21) 420715 (22) 2017 03 02
(72) ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); KROMPIEC STANISŁAW, 
Gliwice (PL); KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA 
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MALARZ 
JOANNA, Bielsko-Biała (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); SIEĆ 
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, 
Gliwice (PL)
(54) Nowe pochodne 4-alkoksy-2-bromopirydyny i sposób ich otrzy-
mywania

(B1) (11) 235469 (41) 2017 08 28 
(51) C07D 249/08 (2006 .01) 
 A01N 43/653 (2006 .01)
(21) 416185 (22) 2016 02 18
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ, 
Szczecinek (PL); BABICKA MARTA, Złocieniec (PL); BEDNAREK-
BARTSCH AMELIA, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania protonowych soli cyprokonazolu zawie-
rających anion nieorganiczny

(B1) (11) 235493 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422926 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-propoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu 
7-propoksynaringeniny

(B1) (11) 235494 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422927 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 5,7,4’-tripropoksynaringeniny i sposób otrzymywania 
oksymu 5,7,4’-tripropoksynaringeniny

(B1) (11) 235495 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422928 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7,4’-Dibutoksynaringenina i sposób jednoczesnego otrzymy-
wania 7,4’-dibutoksynaringeniny oraz 7-butoksynaringeniny

(B1) (11) 235496 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422929 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7,4’-Didekanoksynaringenina i sposób jednoczesnego otrzymy-
wania 7,4’-didekanoksynaringeniny oraz 7-dekanoksynaringeniny

(B1) (11) 235497 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422930 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-butoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu 
7-butoksynaringeniny

(B1) (11) 235498 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422931 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-dekanoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 7-dekanoksynaringeniny

(B1) (11) 235499 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422932 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-izopropoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 7-izopropoksynaringeniny

(B1) (11) 235500 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422933 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-dibutoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 7,4’-dibutoksynaringeniny

(B1) (11) 235501 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422935 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-didekanoksynaringeniny i sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-didekanoksynaringeniny

(B1) (11) 235502 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 422936 (22) 2017 09 21
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW, 
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-diizopropoksynaringeniny i sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-diizopropoksynaringeniny

(B1) (11) 235473 (41) 2018 03 26 
(51) C07D 471/04 (2006 .01) 
 A61K 31/475 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 418685 (22) 2016 09 13
(72) TYLIŃSKA BEATA, Wysoka (PL); RYNG STANISŁAW,  
Wrocław (PL); GĄSIOROWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL); 
GĘBAROWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach 
przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie 
oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca

(B1) (11) 235480 (41) 2014 12 22 
(51) C07F 7/18 (2006 .01) 
 C08F 283/12 (2006 .01)
(21) 404272 (22) 2013 06 10
(72) MAKAREWICZ EDWIN, Bydgoszcz (PL); SHYICHUK 
OLEKSANDER, Bydgoszcz (PL); SHYICHUK IRYNA, Bydgoszcz (PL); 
CYSEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); JELIŃSKI TOMASZ,  
Bydgoszcz (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); DĄBEK 
IZABELA, Poznań (PL)
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY  
IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,  
Bydgoszcz (PL); FUNDACJA UNIWERSYTETU IM . ADAMA 
MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania dwuskładnikowego lakieru lub farby 
z żywicy glicydylosiloksanowej utwardzanej trietylenotetraaminą 
w podwyższonej temperaturze

(B1) (11) 235482 (41) 2015 08 31 
(51) C07K 1/04 (2006 .01) 
 C07K 17/10 (2006 .01) 
 C08B 37/08 (2006 .01)
(21) 407258 (22) 2014 02 19
(72) BAL WOJCIECH, Mysiadło (PL); ZAWISZA IZABELA,  
Busko-Zdrój (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób syntezy pochodnej chitozanu, pochodna chitozanu 
otrzymana tym sposobem, kompozycja kosmetyczna zawierająca 
pochodną chitozanu i zastosowanie pochodnej chitozanu

(B1) (11) 235516 (41) 2018 03 26 
(51) C07K 16/34 (2006 .01)
(21) 418784 (22) 2016 09 21
(72) KLAUS TOMASZ, Kraków (PL); BZOWSKA MONIKA, Kraków (PL); 
BERETA JOANNA, Kraków (PL); CZAPLICKI DOMINIK, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) IgM o poprawionej stabilności i sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 235484 (41) 2015 12 07 
(51) C08G 63/08 (2006 .01)
(21) 408417 (22) 2014 06 02
(72) KAWALEC MICHAŁ, Cieszyn (PL); SOBOTA MICHAŁ, 
Częstochowa (PL); PASTUSIAK MAŁGORZATA, Zabrze (PL); SMOLA 
ANNA, Bytom (PL); DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL); KASPERCZYK 
JANUSZ, Katowice (PL); KURCOK PIOTR, Gliwice (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Sposób wytwarzania bioresorbowalnych materiałów polime-
rowych o kontrolowanym stopniu usieciowania do zastosowań 
medycznych

(B1) (11) 235485 (41) 2016 01 04 
(51) C09D 5/08 (2006 .01)
(21) 408697 (22) 2014 06 30
(72) SZYMAŃSKI WOJCIECH, Wrocław (PL); HALAMA AGNIESZKA, 
Wrocław (PL); PAŚCIAK GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania pigmentu antykorozyjnego, pigment 
antykorozyjny i jego zastosowanie

(B1) (11) 235481 (41) 2015 05 25 
(51) C09D 5/24 (2006 .01) 
 C09D 179/02 (2006 .01) 
 C09K 3/16 (2006 .01)
(21) 406130 (22) 2013 11 19
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL); RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL); 
RYBICKI EDWARD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących i an-
tystatycznych foliom i płaskim wyrobom z tworzyw sztucznych, 
szkłu i papierom oraz wytwarzania warstw elektroprzewodzących 
na powierzchni metali, przy użyciu polianiliny

(B1) (11) 235488 (41) 2016 12 05 
(51) C09D 9/00 (2006 .01)
(21) 412585 (22) 2015 06 03

(72) VOGT OTMAR, Kraków (PL); KUROWSKI GRZEGORZ,  
Kraków (PL); OGONOWSKI JAN, Kraków (PL); CIESIELCZYK 
WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); CHYC MAREK,  
Kępa Bogumiłowicka (PL); WAIS JAN, Tarnów (PL); KULDANEK EWA, 
Zgłobice (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Preparat do usuwania powłok lakierniczych i sposób wytwa-
rzania preparatu

(B1) (11) 235526 (41) 2017 07 17 
(51) C10B 53/07 (2006 .01)
(21) 420418 (22) 2017 02 02
(72) WALENDZIEWSKI JERZY, Wrocław (PL); ŁUŻNY RAFAŁ,  
Wołów (PL); PSTROWSKA KATARZYNA, Lubin (PL); STERC STEFAN, 
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób utylizacji odpadów polimerowych do frakcji węglowo-
dorowych

(B1) (11) 235538 (41) 2018 11 19 
(51) C22C 21/10 (2006 .01) 
 C22C 21/18 (2006 .01)
(21) 421587 (22) 2017 05 13
(72) KRAJEWSKI WITOLD KAZIMIERZ, Kraków (PL); BURAŚ 
JANUSZ, Łużna (PL); KRAJEWSKI PAWEŁ KRZYSZTOF, Kraków (PL); 
PIWOWARSKI GRZEGORZ, Wymysłów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wysokocynkowy stop aluminium

(B1) (11) 235487 (41) 2016 06 20 
(51) C23F 1/14 (2006 .01) 
 C22B 7/00 (2006 .01) 
 H05K 3/06 (2006 .01) 
 C25C 1/00 (2006 .01)
(21) 410657 (22) 2014 12 19
(72) LENIK JERZY, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT 
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób odzysku metali i laminatu z płytek pozostałych po pro-
dukcji obwodów drukowanych

(B1) (11) 235479 (41) 2020 01 27 
(51) E03F 3/04 (2006 .01) 
 E03F 3/02 (2006 .01) 
 E03F 3/00 (2006 .01)
(21) 426366 (22) 2018 07 18
(72) POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL); 
KORDANA SABINA, Małówka (PL); STARZEC MARIUSZ,  
Kolbuszowa (PL); DZIOPAK JÓZEF, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Kanał transportowy, zwłaszcza dla ścieków ogólnospławnych 
lub deszczowych

(B1) (11) 235533 (41) 2018 10 08 
(51) E21B 33/04 (2006 .01) 
 E21B 33/03 (2006 .01) 
 E21B 43/26 (2006 .01)
(21) 421056 (22) 2017 03 29
(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ, Kraków (PL); ARTYMIUK JAN,  
Kraków (PL); TOMKOWICZ ANDRZEJ, Krosno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLSKIE GÓRNICTWO 
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół dolnej części głowicy eksploatacyjnej i głowicy zabie-
gowej do zabiegu szczelinowania złoża gazu
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(B1) (11) 235527 (41) 2018 08 27 
(51) E21C 35/18 (2006 .01) 
 B21J 5/00 (2006 .01) 
 B21H 1/18 (2006 .01) 
 B21J 9/00 (2006 .01) 
 B21K 5/02 (2006 .01)
(21) 420601 (22) 2017 02 20
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Przyrząd i sposób umacniania obrotowych noży kombajnów 
górniczych

(B1) (11) 235539 (41) 2018 12 03 
(51) E21D 15/44 (2006 .01) 
 E21D 15/51 (2006 .01) 
 F16K 24/00 (2006 .01)
(21) 421730 (22) 2017 05 29
(72) MAZUREK KRZYSZTOF, Knurów (PL); SZYGUŁA MAREK, 
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Automatyczny zawór odpowietrzający z blokadą mechaniczną

(B1) (11) 235519 (41) 2018 05 21 
(51) E21F 13/00 (2006 .01) 
 B62D 33/077 (2006 .01) 
 B62D 12/00 (2006 .01) 
 B62D 53/02 (2006 .01) 
 B62D 63/00 (2006 .01)
(21) 419474 (22) 2016 11 16
(72) CZERNIAK DARIUSZ, Gliwice (PL); HUPA BOGUSŁAW,  
Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); JANAS 
SEBASTIAN, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Samojezdny wóz odstawczy trójczłonowy i sposób wykony-
wania skrętu wozu trójczłonowego, szczególnie dla podziemnych 
wyrobisk kopalń miedzi

(B1) (11) 235520 (41) 2018 05 21 
(51) F02F 3/28 (2006 .01) 
 F02F 5/00 (2006 .01)
(21) 419505 (22) 2016 11 18
(72) MAJEWSKI JACEK, Białystok (PL)
(73) MAJEWSKI JACEK, Białystok (PL)
(54) Tłok dwusuwowego silnika spalinowego nie wymagającego 
dawkowania oleju do paliwa

(B1) (11) 235475 (41) 2018 04 23 
(51) F02F 5/00 (2006 .01) 
 F16J 9/20 (2006 .01) 
 F16J 15/16 (2006 .01)
(21) 419204 (22) 2016 10 21
(72) TREYWASZ ERNEST, Kraków (PL)
(73) TREYWASZ ERNEST, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie ruchomych powierzchni cylindrycznych zwłasz-
cza instalacji szczytowo-pompowej oraz uszczelka do tego uszczel-
nienia

(B1) (11) 235477 (41) 2018 06 04 
(51) F02G 1/043 (2006 .01) 
 F02G 1/06 (2006 .01) 
 F01B 1/12 (2006 .01)
(21) 419586 (22) 2016 11 24
(72) MARCINIEWSKI MATEUSZ SŁAWOMIR, Kielce (PL); 
SADKOWSKI WOJCIECH, Kielce (PL); GŁADKI JAN, Sędziszów (PL); 
CHRZANOWSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) FLUID SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów (PL)
(54) Silnik cieplny

(B1) (11) 235525 (41) 2018 07 16 
(51) F15B 13/043 (2006 .01) 
 F16K 11/07 (2006 .01) 
 F16K 39/04 (2006 .01)
(21) 420142 (22) 2017 01 05
(72) LISOWSKI EDWARD, Kraków (PL); RAJDA JANUSZ, Wadowice (PL)
(73) PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(54) Rozdzielacz elektrohydrauliczny suwakowy z hydrodynamiczną 
kompensacją obciążenia, zwłaszcza rozdzielacz wielosekcyjny

(B1) (11) 235476 (41) 2018 06 04 
(51) F15B 15/26 (2006 .01) 
 F15B 20/00 (2006 .01) 
 F15B 13/01 (2006 .01) 
 F04B 49/10 (2006 .01) 
 F04C 28/28 (2006 .01)
(21) 419546 (22) 2016 11 22
(72) KACZOR DARIUSZ, Zakopane (PL)
(73) SUPERSNOW SPÓŁKA AKCYJNA, Maniowy (PL)
(54) Układ blokujący silnik zwłaszcza hydrauliczny

(B1) (11) 235504 (41) 2015 02 02 
(51) F23G 7/06 (2006 .01)
(21) 404872 (22) 2013 07 26
(72) DUDYŃSKI MAREK, Warszawa (PL); KWIATKOWSKI KAMIL, 
Wola Przypkowska (PL)
(73) MODERN TECHNOLOGIES AND FILTRATION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do niskoemisyjnego spalania gorących 
gazów pirolitycznych

(B1) (11) 235478 (41) 2019 03 11 
(51) G01B 5/008 (2006 .01) 
 G01B 5/20 (2006 .01)
(21) 422691 (22) 2017 08 30
(72) MUCHA Łukasz, Jaksmanice (PL); LEHRICH KRZYSZTOF,  
Ustroń (PL); LIS KRZYSZTOF, Wilkowice (PL); NAWRAT ZBIGNIEW, 
Zabrze (PL)
(73) FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM . PROF . 
ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze (PL)
(54) Urządzenie testujące dla celów medycznych

(B1) (11) 235503 (41) 2015 03 16 
(51) G01N 30/62 (2006 .01)
(21) 405333 (22) 2013 09 13
(72) YAKUSHEV ALEXANDER, Darmstadt (DE); WĘGRZECKI 
MACIEJ, Warszawa (PL); GRABIEC PIOTR, Osowiec (PL); BAR 
JAN, Warszawa (PL); PANAS ANDRZEJ, Warszawa (PL); SZMIGIEL 
DARIUSZ, Piaseczno (PL); MILCZAREK WALDEMAR, Warszawa (PL); 
PROKARYN PIOTR, Warszawa (PL); KŁOS HELENA, Warszawa (PL); 
ZABOROWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); BUDZYŃSKI TADEUSZ, 
Warszawa (PL); GÓRSKA MARIANNA, Warszawa (PL); WĘGRZECKI 
MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII 
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Przepływowa matryca detektorowa

(B1) (11) 235535 (41) 2018 10 22 
(51) G11B 20/00 (2006 .01) 
 H04L 1/00 (2006 .01) 
 H04M 1/725 (2006 .01)
(21) 421297 (22) 2017 04 12
(72) STEFAŃSKI JACEK, Gdańsk (PL); MISZEWSKI MARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); DGT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn (PL)
(54) Sposób i układ do bezpiecznej transmisji end-to-end sygnałów 
mowy i danych pozycyjnych w analogowych i cyfrowych kanałach 
rozmównych
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(B1) (11) 235522 (41) 2020 02 10 
(51) H05B 41/00 (2006 .01) 
 H05B 41/02 (2006 .01) 
 H05B 41/36 (2006 .01) 
 H01J 7/46 (2006 .01) 
 H01J 61/56 (2006 .01)
(21) 426539 (22) 2018 08 03
(72) RESZKE EDWARD, Wrocław (PL); YELKIN IHAR, Wrocław (PL)
(73) RESZKE EDWARD, Wrocław (PL); YELKIN IHAR, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania impulsów zasilających do generowania 
wyładowania jarzeniowego pomiędzy elektrodami zamkniętymi 
w komorze z obniżonym ciśnieniem gazu i układ do wytwarzania 
impulsów zasilających do generowania wyładowania jarzeniowe-
go pomiędzy elektrodami zamkniętymi w komorze z obniżonym 
ciśnieniem gazu

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01N 25/10 (2006 .01) 235531
A01N 59/16 (2006 .01) 235531*
A01N 43/653 (2006 .01) 235469*
A21D 8/00 (2006 .01) 235528
A21D 13/047 (2017 .01) 235528*
A21D 13/45 (2017 .01) 235528*
A23B 7/02 (2006 .01) 235518
A23B 7/10 (2006 .01) 235518*
A23B 7/16 (2006 .01) 235518*
A23C 3/07 (2006 .01) 235534
A23G 9/04 (2006 .01) 235471
A23G 9/42 (2006 .01) 235471*
A23G 9/48 (2006 .01) 235471*
A23G 9/20 (2006 .01) 235536
A23G 9/12 (2006 .01) 235536*
A23G 9/22 (2006 .01) 235536*
A23G 9/30 (2006 .01) 235536*
A23L 19/00 (2016 .01) 235518*
A23L 29/206 (2016 .01) 235517
A23L 29/30 (2016 .01) 235517*
A23L 33/21 (2016 .01) 235517*
A23L 29/275 (2016 .01) 235517*
A23P 30/20 (2016 .01) 235528*
A23P 30/38 (2016 .01) 235528*
A41D 13/01 (2006 .01) 235509
A61B 5/00 (2006 .01) 235486
A61B 5/113 (2006 .01) 235486*
A61K 31/721 (2006 .01) 235490
A61K 36/185 (2006 .01) 235523*
A61K 31/352 (2006 .01) 235523*
A61K 31/475 (2006 .01) 235473*
A61L 27/04 (2006 .01) 235472*
A61P 31/22 (2006 .01) 235490*
A61P 35/00 (2006 .01) 235483*
A61P 35/00 (2006 .01) 235473*
B01D 61/14 (2006 .01) 235467
B01D 61/18 (2006 .01) 235467*

B01D 65/02 (2006 .01) 235467*
B01D 67/00 (2006 .01) 235491
B01D 69/12 (2006 .01) 235491*
B01D 71/02 (2006 .01) 235491*
B01D 71/68 (2006 .01) 235491*
B01F 7/04 (2006 .01) 235521
B01F 7/18 (2006 .01) 235521*
B01J 3/00 (2006 .01) 235523
B03B 5/44 (2006 .01) 235524
B07C 5/342 (2006 .01) 235506
B09B 1/00 (2006 .01) 235506*
B09B 3/00 (2006 .01) 235540
B21D 22/14 (2006 .01) 235512
B21D 22/16 (2006 .01) 235512*
B21D 22/18 (2006 .01) 235512*
B21D 22/14 (2006 .01) 235513
B21D 22/16 (2006 .01) 235513*
B21D 51/44 (2006 .01) 235510
B21D 51/50 (2006 .01) 235510*
B21F 3/02 (2006 .01) 235507
B21F 35/00 (2006 .01) 235507*
B21H 1/18 (2006 .01) 235527*
B21J 5/00 (2006 .01) 235527*
B21J 9/00 (2006 .01) 235527*
B21K 5/02 (2006 .01) 235527*
B22D 18/00 (2006 .01) 235466
B22D 15/02 (2006 .01) 235466*
B22F 3/12 (2006 .01) 235472
B22F 1/00 (2006 .01) 235472*
B23B 45/00 (2006 .01) 235532
B23B 47/24 (2006 .01) 235532*
B28B 1/52 (2006 .01) 235468
B28B 3/22 (2006 .01) 235468*
B28C 5/00 (2006 .01) 235468*
B28C 9/00 (2006 .01) 235468*
B29C 70/28 (2006 .01) 235474*
B29C 65/70 (2006 .01) 235474*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .
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 MKP patentu
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B29C 63/02 (2006 .01) 235474*
B29C 41/50 (2006 .01) 235474*
B29C 39/40 (2006 .01) 235474*
B32B 15/08 (2006 .01) 235510*
B32B 37/10 (2006 .01) 235474
B32B 33/00 (2006 .01) 235474*
B32B 5/08 (2006 .01) 235474*
B32B 17/00 (2006 .01) 235474*
B32B 27/00 (2006 .01) 235474*
B60P 3/10 (2006 .01) 235515
B60P 3/06 (2006 .01) 235515*
B60P 3/073 (2006 .01) 235515*
B60P 3/077 (2006 .01) 235515*
B62B 9/12 (2006 .01) 235509*
B62B 9/08 (2006 .01) 235508
B62B 9/12 (2006 .01) 235508*
B62B 9/08 (2006 .01) 235470
B62B 9/12 (2006 .01) 235470*
B62D 29/04 (2006 .01) 235474*
B62D 33/077 (2006 .01) 235519*
B62D 12/00 (2006 .01) 235519*
B62D 53/02 (2006 .01) 235519*
B62D 63/00 (2006 .01) 235519*
B62M 25/00 (2006 .01) 235492
B62M 25/08 (2006 .01) 235492*
B65D 41/04 (2006 .01) 235510*
B65D 5/54 (2006 .01) 235537
B65D 5/42 (2006 .01) 235537*
B65D 41/06 (2006 .01) 235514
B65D 41/46 (2006 .01) 235514*
B65D 43/04 (2006 .01) 235514*
B65F 5/00 (2006 .01) 235506*
B82Y 30/00 (2011 .01) 235491*
B82Y 40/00 (2011 .01) 235491*
C02F 1/44 (2006 .01) 235467*
C02F 3/34 (2006 .01) 235489
C02F 1/42 (2006 .01) 235489*
C02F 1/58 (2006 .01) 235489*
C02F 7/00 (2006 .01) 235505
C05F 1/00 (2006 .01) 235540*
C07C 50/18 (2006 .01) 235483
C07C 251/54 (2006 .01) 235511
C07D 241/04 (2006 .01) 235483*
C07D 285/12 (2006 .01) 235511*
C07D 277/16 (2006 .01) 235511*
C07D 213/68 (2006 .01) 235529
C07D 213/68 (2006 .01) 235530
C07D 249/08 (2006 .01) 235469
C07D 311/32 (2006 .01) 235493
C07D 311/32 (2006 .01) 235494
C07D 311/32 (2006 .01) 235495
C07D 311/32 (2006 .01) 235496
C07D 311/32 (2006 .01) 235497
C07D 311/32 (2006 .01) 235498
C07D 311/32 (2006 .01) 235499
C07D 311/32 (2006 .01) 235500
C07D 311/32 (2006 .01) 235501
C07D 311/32 (2006 .01) 235502
C07D 471/04 (2006 .01) 235473
C07F 7/08 (2006 .01) 235511*
C07F 7/18 (2006 .01) 235480
C07K 1/04 (2006 .01) 235482
C07K 17/10 (2006 .01) 235482*
C07K 16/34 (2006 .01) 235516
C08B 37/08 (2006 .01) 235482*

C08F 283/12 (2006 .01) 235480*
C08G 63/08 (2006 .01) 235484
C08J 3/07 (2006 .01) 235531*
C08K 3/08 (2006 .01) 235531*
C08L 23/02 (2006 .01) 235531*
C09D 5/08 (2006 .01) 235485
C09D 5/24 (2006 .01) 235481
C09D 179/02 (2006 .01) 235481*
C09D 9/00 (2006 .01) 235488
C09K 3/16 (2006 .01) 235481*
C10B 53/07 (2006 .01) 235526
C22B 7/00 (2006 .01) 235487*
C22C 27/02 (2006 .01) 235472*
C22C 21/10 (2006 .01) 235538
C22C 21/18 (2006 .01) 235538*
C23F 1/14 (2006 .01) 235487
C25C 1/00 (2006 .01) 235487*
E02B 15/00 (2006 .01) 235505*
E03F 3/04 (2006 .01) 235479
E03F 3/02 (2006 .01) 235479*
E03F 3/00 (2006 .01) 235479*
E21B 33/04 (2006 .01) 235533
E21B 33/03 (2006 .01) 235533*
E21B 43/26 (2006 .01) 235533*
E21C 35/18 (2006 .01) 235527
E21D 15/44 (2006 .01) 235539
E21D 15/51 (2006 .01) 235539*
E21F 13/00 (2006 .01) 235519
F01B 1/12 (2006 .01) 235477*
F02D 11/04 (2006 .01) 235532*
F02F 3/28 (2006 .01) 235520
F02F 5/00 (2006 .01) 235520*
F02F 5/00 (2006 .01) 235475
F02G 1/043 (2006 .01) 235477
F02G 1/06 (2006 .01) 235477*
F04B 49/10 (2006 .01) 235476*
F04C 28/28 (2006 .01) 235476*
F15B 13/043 (2006 .01) 235525
F15B 15/26 (2006 .01) 235476
F15B 20/00 (2006 .01) 235476*
F15B 13/01 (2006 .01) 235476*
F16F 3/02 (2006 .01) 235507*
F16H 3/06 (2006 .01) 235492*
F16J 9/20 (2006 .01) 235475*
F16J 15/16 (2006 .01) 235475*
F16K 24/00 (2006 .01) 235539*
F16K 11/07 (2006 .01) 235525*
F16K 39/04 (2006 .01) 235525*
F23G 7/00 (2006 .01) 235540*
F23G 7/06 (2006 .01) 235504
G01B 5/008 (2006 .01) 235478
G01B 5/20 (2006 .01) 235478*
G01L 1/24 (2006 .01) 235486*
G01N 30/62 (2006 .01) 235503
G05G 1/04 (2006 .01) 235532*
G08B 21/00 (2006 .01) 235486*
G11B 20/00 (2006 .01) 235535
H01J 7/46 (2006 .01) 235522*
H01J 61/56 (2006 .01) 235522*
H04L 1/00 (2006 .01) 235535*
H04M 1/725 (2006 .01) 235535*
H05B 41/00 (2006 .01) 235522
H05B 41/02 (2006 .01) 235522*
H05B 41/36 (2006 .01) 235522*
H05K 3/06 (2006 .01) 235487*
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INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

235466 B22D 18/00 (2006 .01)
235467 B01D 61/14 (2006 .01)
235468 B28B 1/52 (2006 .01)
235469 C07D 249/08 (2006 .01)
235470 B62B 9/08 (2006 .01)
235471 A23G 9/04 (2006 .01)
235472 B22F 3/12 (2006 .01)
235473 C07D 471/04 (2006 .01)
235474 B32B 37/10 (2006 .01)
235475 F02F 5/00 (2006 .01)
235476 F15B 15/26 (2006 .01)
235477 F02G 1/043 (2006 .01)
235478 G01B 5/008 (2006 .01)
235479 E03F 3/04 (2006 .01)
235480 C07F 7/18 (2006 .01)
235481 C09D 5/24 (2006 .01)
235482 C07K 1/04 (2006 .01)
235483 C07C 50/18 (2006 .01)
235484 C08G 63/08 (2006 .01)
235485 C09D 5/08 (2006 .01)
235486 A61B 5/00 (2006 .01)
235487 C23F 1/14 (2006 .01)
235488 C09D 9/00 (2006 .01)
235489 C02F 3/34 (2006 .01)
235490 A61K 31/721 (2006 .01)
235491 B01D 67/00 (2006 .01)
235492 B62M 25/00 (2006 .01)
235493 C07D 311/32 (2006 .01)
235494 C07D 311/32 (2006 .01)
235495 C07D 311/32 (2006 .01)
235496 C07D 311/32 (2006 .01)
235497 C07D 311/32 (2006 .01)
235498 C07D 311/32 (2006 .01)
235499 C07D 311/32 (2006 .01)
235500 C07D 311/32 (2006 .01)
235501 C07D 311/32 (2006 .01)
235502 C07D 311/32 (2006 .01)
235503 G01N 30/62 (2006 .01)

235504 F23G 7/06 (2006 .01)
235505 C02F 7/00 (2006 .01)
235506 B07C 5/342 (2006 .01)
235507 B21F 3/02 (2006 .01)
235508 B62B 9/08 (2006 .01)
235509 A41D 13/01 (2006 .01)
235510 B21D 51/44 (2006 .01)
235511 C07C 251/54 (2006 .01)
235512 B21D 22/14 (2006 .01)
235513 B21D 22/14 (2006 .01)
235514 B65D 41/06 (2006 .01)
235515 B60P 3/10 (2006 .01)
235516 C07K 16/34 (2006 .01)
235517 A23L 29/206 (2016 .01)
235518 A23B 7/02 (2006 .01)
235519 E21F 13/00 (2006 .01)
235520 F02F 3/28 (2006 .01)
235521 B01F 7/04 (2006 .01)
235522 H05B 41/00 (2006 .01)
235523 B01J 3/00 (2006 .01)
235524 B03B 5/44 (2006 .01)
235525 F15B 13/043 (2006 .01)
235526 C10B 53/07 (2006 .01)
235527 E21C 35/18 (2006 .01)
235528 A21D 8/00 (2006 .01)
235529 C07D 213/68 (2006 .01)
235530 C07D 213/68 (2006 .01)
235531 A01N 25/10 (2006 .01)
235532 B23B 45/00 (2006 .01)
235533 E21B 33/04 (2006 .01)
235534 A23C 3/07 (2006 .01)
235535 G11B 20/00 (2006 .01)
235536 A23G 9/20 (2006 .01)
235537 B65D 5/54 (2006 .01)
235538 C22C 21/10 (2006 .01)
235539 E21D 15/44 (2006 .01)
235540 B09B 3/00 (2006 .01)

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 193711 2019 03 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 193887 2019 03 31 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 194073 2019 05 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 195290 2019 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 199701 2018 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207126 2019 02 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 207263 2019 02 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208227 2019 02 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208323 2019 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208818 2019 02 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208973 2019 02 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 208993 2019 03 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209001 2019 02 20 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209020 2019 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209381 2019 03 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 209400 2019 03 05 Patent wygasł w całości .

(B1) (11) 209448 2019 02 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210030 2019 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210291 2019 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210822 2019 02 16 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 210916 2019 02 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 211961 2019 02 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212021 2019 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212481 2019 03 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214039 2019 02 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214315 2019 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214335 2019 03 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214390 2019 02 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 214409 2019 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215377 2019 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 215921 2019 02 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216004 2019 02 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216121 2019 02 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216216 2019 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216519 2019 02 18 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216707 2019 02 24 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216742 2019 02 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 216771 2018 07 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217239 2019 03 01 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217615 2019 02 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217644 2019 02 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217645 2019 02 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217671 2019 01 07 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217747 2019 03 06 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218084 2019 03 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218179 2019 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218244 2019 02 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218573 2019 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218612 2019 02 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218657 2019 03 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218975 2019 03 21 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222761 2019 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222762 2019 02 09 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 228837 2019 03 24 Patent wygasł w całości .

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) 197635 A . Wykreślono: OBRAM SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska  006212714 
Wpisano: OBRAM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Tomaszkowo, Polska 006212714

(11) 202602 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 202603 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 202604 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
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(11) 203000 A . Wykreślono: Pergo (Europe) AB, Trelleborg, 
Szwecja Wpisano: Unilin Nordic AB, Malmö, Szwecja

(11) 203596 A . Wykreślono: LABORATOIRE THERAMEX, Mo-
nako, Monako Wpisano: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, 
Wielka Brytania

(11) 204518 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 205948 A . Wykreślono: Biogen Idec International 
GmbH, Zug, Szwajcaria Wpisano: Biogen International GmbH, 
Baar, Szwajcaria

(11) 207188 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 207508 A . Wykreślono: HOPPECKE TECHNOLOGIES 
GMBH & CO .KG, Zwickau, Niemcy Wpisano: INTILION GmbH, 
Zwickau, Niemcy

(11) 207925 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 210478 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 210479 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 211402 A . Wykreślono: APBI HOLDINGS, LLC ., Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Allergan Sales, LLC, 
Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 213322 A . Wykreślono: BIOGEN IDEC MA INC ., Cambrid-
ge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Biogen MA Inc ., Cam-
bridge, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 213997 A . Wykreślono: BOLSIUS POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalesie Małe, Pol-
ska  410336790 Wpisano: B PRODUCTION SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363732897

(11) 213997 A . Wykreślono: B PRODUCTION SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 363732897 Wpisano: BOLSIUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalesie Małe, Polska 363732897

(11) 216650 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 217186  D . Wpisano: „ Na mocy umowy z dnia 21 paź-
dziernika 2019 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzy-
stanie z  wynalazku przez spółkę ANDRE ABRASIVE ARTICLES 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Koło, Polska na czas nieokreślony .’’

(11) 217757 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 217799 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 217889 A . Wykreślono: SIEMENS AG ÖSTERREICH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 219171 A . Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska  000032603 
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZA-
AWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Pol-
ska 000032603

(11) 219502 A . Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWA-
NEJ, Warszawa, Polska  000035725 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warsza-
wa, Polska 000039309

(11) 219533 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 219631 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 220627 A . Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWA-
NEJ, Warszawa, Polska  000035725 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warsza-
wa, Polska 000039309

(11) 220858 A . Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ 
IM . PROF . MAKSYMILIANA PLUTY, Warszawa, Polska 000035725 
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- 
I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska 000039309

(11) 223972 A . Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133 Wpi-
sano: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830

(11) 225086 A . Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133 Wpi-
sano: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830

(11) 225087 A . Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133 Wpi-
sano: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830

(11) 225255 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 226076 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 226693 A . Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska  000032603 
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZA-
AWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Pol-
ska 000032603

(11) 226887 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 227103 A . Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska  000032603 
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZA-
AWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Pol-
ska 000032603

(11) 227434 A . Wykreślono: KRASNY KORNEL MEDICARE, 
Warszawa, Polska 140174289; KRASNY MARTA MEDICARE, War-
szawa, Polska  141222398 Wpisano: KORNEL KRASNY GABINET 
STOMATOLOGICZNY MEDICARE KORNEL KRASNY, Warszawa, 
Polska 140174289; MARTA KRASNY MEDICARE MARTA KRASNY, 
Warszawa, Polska 141222398

(11) 227532 A . Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ 
IM . PROF . MAKSYMILIANA PLUTY, Warszawa, Polska 000035725 
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- 
I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska 000039309

(11) 228520 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 229195 A . Wykreślono: NICZUK METALL-PL SPÓŁKA 
JAWNA, Wilimowo, Polska 008024773 Wpisano: THALE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Wilimowo, Polska 008024773

(11) 229787 D . Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podsta-
wie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu 
nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach z dnia 
10 stycznia 2019 r ., sygn . akt I Nc 356/18, Komornik Sądowy przy 
Sądzie Rejonowym w  Środzie Śląskiej Joanna Berdyn w  toku 
postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygna-
turą akt: Km 43/19 dokonała zajęcia patentu na przedmiotowy 
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wynalazek na wniosek wierzyciela: PRAGMA FAKTORING Spół-
ka akcyjna z siedzibą w Katowicach” .

(11) 229787 D . Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podsta-
wie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu 
nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wy-
dział Cywilny z dnia 10 stycznia 2019 r ., sygn . akt I Nc 356/18, 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Środzie Śląskiej 
Joanna Berdyn w  toku postępowania egzekucyjnego prowa-
dzonego pod sygnaturą akt: Km 278/19 dokonała zajęcia pa-
tentu na  przedmiotowy wynalazek na  wniosek wierzyciela: 
PRAGMA FAKTORING Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach” .

(11) 230410 A . Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 231039 A . Wykreślono: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, 
Białystok, Polska  000001672 Wpisano: KAMIŃSKI ZBIGNIEW, 
Białystok, Polska; KULIKOWSKI KRZYSZTOF, Białystok, Polska

(11) 231130 A . Wykreślono: AKADEMIA MORSKA, Gdynia, 
Polska  000145112 Wpisano: UNIWERSYTET MORSKI W  GDYNI, 
Gdynia, Polska 000145112

(11) 231309 A . Wykreślono: SOLAN T . CZECH, Ł . CZECH 
SPÓŁKA JAWNA, Lublin, Polska  061181126 Wpisano: SOLAN 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Lublin, Polska 061181126

(11) 231310 A . Wykreślono: SOLAN T . CZECH, Ł . CZECH 
SPÓŁKA JAWNA, Lublin, Polska  061181126 Wpisano: SOLAN 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Lublin, Polska 061181126

(11) 231325 A . Wykreślono: INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ 
IM . PROF . MAKSYMILIANA PLUTY, Warszawa, Polska 000035725 
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- 
I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska 000039309

(11) 233211 A . Wykreślono: SAULE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146985340 Wpi-
sano: SAULE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146985340

(11) 233614 A . Wykreślono: KRASNY KORNEL GABINET STO-
MATOLOGICZNY MEDICARE, Warszawa, Polska; KRASNY MAR-
TA MEDICARE, Warszawa, Polska 141222398 Wpisano: KORNEL 
KRASNY GABINET STOMATOLOGICZNY MEDICARE KORNEL 
KRASNY, Warszawa, Polska  140174289; MARTA KRASNY MEDI-
CARE MARTA KRASNY, Warszawa, Polska 141222398

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

UDZIELONE PRAWA

(11) 0288
(21) 0379
(94) 28 .09 .2024 - 21 .01 .2026
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 29 .09 .2015, R-156/2015, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)  
(93) 21 .01 .2011, 0219 (MAPP 15218), Health and Safety Executive (GB) 
(95) biksafen fluoksastrobina
(B1)  (68) 75461
(54) Synergistyczne kombinacje grzybobójczych substancji czyn-
nych

(11) 0289
(21) 0387
(94) 08 .08 .2025 - 08 .08 .2030
(73) Onyx Therapeutics, Inc ., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) 23 .11 .2015, EU/1/15/1060, Komisja Europejska (EU) 

(95) KARFILZOMIB ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopusz-
czalnej soli
(B1)  (68) 81688
(54) Związki do inhibicji enzymatycznej proteasomów

(11) 0290
(21) 0433
(94) 27 .01 .2023 - 27 .01 .2028
(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, RINGASKIDDY (IE)
(93) 28 .06 .2016, EU/1/16/1109, Komisja Europejska (EU) 
(95) ceftazydym lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól i awi-
baktam lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1)  (68) 220725
(54) Zastosowanie związków heterocyklicznych aktywnych jako 
inhibitor β-laktamazy do wytwarzania leku do leczenia infekcji bak-
teryjnych u człowieka lub zwierząt, oraz zawierająca je kompozycja 
farmaceutyczna

(11) 0291
(21) 0446
(94) 06 .08 .2027 - 23 .11 .2031
(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc ., CAMBRIDGE (US)
(93) 23 .11 .2016, EU/1/16/1094, Komisja Europejska (EU) 
(95) Iksazomib i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole i estry, 
takie jak cytrynian iksazomibu
(B1)  (68) 78888
(54) Inhibitory proteasomów

(11) 0292
(21) 0456
(94) 11 .11 .2030 - 13 .01 .2032
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, FRANKFURT AM MAIN (DE)
(93) 13 .01 .2017, EU/1/16/1157, Komisja Europejska (EU) 
(95) insulina glargine / liksysenatyd (Suliqua)
(B1)  (68) 98802
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca agonistę GLP-1, insu-
linę i metioninę

(11) 0293
(21) 0465
(94) 21 .01 .2024 - 21 .01 .2029
(73) FMC Corporation, FILADELFIA (US)
(93) 25 .04 .2017, R-76/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)  
(93) 07 .03 .2016, 0674 (MAPP 17519), Health and Safety Executive (GB) 
(95) cyjanotraniliprol (Lumiposa 625 FS)
(B1) (68) 209772
(54) Antraniloamidy, środek do zwalczania szkodnika będącego 
bezkręgowcem i sposób zwalczania szkodnika będącego bezkrę-
gowcem

(11) 0294
(21) 0479
(94) 16 .10 .2029 - 19 .05 .2032
(73) Ferrer Internacional, S .A ., BARCELONA (ES)
(93) 12 .10 .2017, 24323, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (PL)  
(93) 19 .05 .2017, BE509591, Federalna Agencja ds . Leków i Produk-
tów Leczniczych (BE) 
(95) ozenoksacyna do stosowania miejscowego (Dubine)
(B1)  (68) 44130
(54) Kompozycje farmaceutyczne do miejscowego stosowania

(11) 0295
(21) 0528
(94) 17 .04 .2024 - 17 .04 .2029
(73) AiCuris Anti-infective Cures GmbH, WUPPERTAL (DE)
(93) 10 .01 .2018, EU/1/17/1245, Komisja Europejska (EU) 
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(95) Letermowir lub jego sól, solwat lub solwat jego soli
(B1)  (68) 22880
(54) Podstawione dihydrochinazoliny o właściwościach przeciwwi-
rusowych

(11) 0296
(21) 0532
(94) 17 .08 .2029 - 23 .03 .2033
(73) Pfizer Inc ., NEW YORK (US)
(93) 23 .03 .2018, EU/1/18/1267, Komisja Europejska (EU) 
(95) Ertugliflozyna, ewentualnie jako postać krystaliczna, zwłaszcza 
jako kokryształ z kwasem L-piroglutaminowym, a w szczególności 
w postaci kwasu L- piroglutaminowego ertugliflozyny
(B1)  (68) 34687
(54) Pochodne dioksabicyklo[3 .2 .1]oktano-2,3,4-triolu

(11) 0297
(21) 0536
(94) 23 .02 .2031 - 27 .03 .2033
(73) Chiesi Farmaceutici S .p .A ., PARMA (IT)
(93) 27 .03 .2018, EU/1/17/1258, Komisja Europejska (EU) 
(95) welmanaza otrzymywalna sposobem według patentu PL/EP 
2538968
(B1)  (68) 38968
(54) Sposób wytwarzania i oczyszczania rekombinowanej lizoso-
malnej alfamannozydazy

(11) 0298
(21) 0547
(94) 05 .09 .2020 - 24 .01 .2021
(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAZYLEA (CH)
(93) 12 .07 .2018, R-128/2018, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)  
(93) 24 .01 .2006, 0248 (MAPP 012742), Pesticides Safety Directorate 
(PSD) (GB) 
(95) pinoksaden i klodinafop-propargil (Traxos 50 EC)
(B1)  (68) 200027
(54) Kompozycja herbicydowa

(11) 0299
(21) 0563
(94) 07 .08 .2029 - 24 .09 .2033
(73) Tetraphase Pharmaceuticals, Inc ., WATERTOWN (US)
(93) 24 .09 .2018, EU/1/18/1312, Komisja Europejska (EU) 
(95) erawacyklina lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1)  (68) 23972
(54) C7-fluoro podstawione związki tetracyklinowe

(11) 0300
(21) 0562
(94) 15 .12 .2029 - 01 .10 .2033
(73) Eli Lilly and Company, INDIANAPOLIS (US)
(93) 01 .10 .2018, EU/1/18/1307, Komisja Europejska (EU) 
(95) Abemacyklib lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1)  (68) 79528
(54) Inhibitory kinaz białkowych

(11) 0301
(21) 0567
(94) 12 .11 .2028 - 06 .11 .2033
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, BOSTON (US)
(93) 06 .11 .2018, EU/1/18/1306, Komisja Europejska (EU) 
(95) tezakaftor
(B1)  (68) 65972
(54) Modulatory transporterów posiadających kasetę wiążącą ATP

(11) 0302
(21) 0577
(94) 21 .05 .2029 - 26 .11 .2033

(73) ARIAD PHARMACEUTICALS, INC ., CAMBRIDGE (US)
(93) 26 .11 .2018, EU/1/18/1264, Komisja Europejska (EU) 
(95) brygatynib lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1)  (68) 00013
(54) POCHODNE FOSFORU JAKO INHIBITOR KINAZY

(11) 0303
(21) 0585
(94) 06 .10 .2025 - 06 .10 .2030
(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAZYLEA (CH)
(93) 18 .02 .2019, R-41/2019, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)  
(93) 11 .07 .2017, 16635, Ministerstwo Zdrowia (IT) 
(95) izopirazam lub jego tautomer i protiokonazol
(B1)  (68) 02198
(54) Synergistyczne kompozycje grzybobójcze

(11) 0304
(21) 0602
(94) 15 .10 .2032 - 27 .08 .2033
(73) Jazz Pharmaceuticals Research LLC, PALO ALTO (US)
(93) 27 .08 .2018, EU/1/18/1308, Komisja Europejska (EU) 
(95) kombinacja daunorubicyny i cytarabiny
(B1)  (68) 68484
(54) LIOFILIZOWANE LIPOSOMY

(11) 0305
(21) 0336
(94) 15 .02 .2026 - 04 .10 .2026
(73) BASF SE, LUDWIGSHAFEN (DE)
(93) 05 .02 .2014, R-18/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)  
(93) 04 .10 .2011, 2110144, MINISTERSTWO DS . ŻYWNOŚCI, ROLNIC-
TWA I RYBOŁÓWSTWA (FR) 
(95) fluksapyroksad (Systiva 333 FS)
(B1)  (68) 56055
(54) Anilidy kwasu pirazolokarboksylowego, sposób ich wytwarza-
nia i zawierające je środki do zwalczania szkodliwych grzybów

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.

(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 1899364 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 1951294 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 2054128 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 2074175 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2117745 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2125004 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 2167935 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2176603 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2244783 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 2259982 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2285423 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2289388 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2340770 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2342031 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2351175 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2352411 B1
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(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 2366556 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2396939 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2407078 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2419334 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 2427482 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 2429524 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 2430977 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2441419 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2454496 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2456431 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2459305 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2468292 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2476953 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 2482151 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2490720 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 2491716 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2496328 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 2503627 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2505262 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2509593 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2523567 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2533877 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2536125 B1
(T3) (97) 14 08 2019 2019/33 EP 2545199 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2550243 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2551829 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2556176 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2556421 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2566383 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 EP 2571624 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 2575511 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2575576 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2579987 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 2588091 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 2600757 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 2616201 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 EP 2619509 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2627814 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2638975 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2641289 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 2643088 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2651357 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 2661542 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2663620 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2664147 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2668389 B1
(T3) (97) 21 08 2019 2019/34 EP 2669212 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2673740 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 2677105 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2686812 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2696668 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2703584 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2704743 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 2707030 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 2714162 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2720307 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2720776 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2736968 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 EP 2738258 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 2738259 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2742740 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2746128 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2749829 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2752548 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2754805 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2754808 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2754897 B1

(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 2760550 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2762665 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 2764405 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2766029 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2768749 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 2772241 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 2772683 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 2776132 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2781221 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 2781572 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 2782565 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2787968 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 2792936 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 2794111 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2797976 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 2799511 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2808102 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2810701 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2811844 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2825058 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 2825293 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 2826136 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 2839233 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2844824 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2854141 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2858479 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 2860036 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2860973 B1
(T3) (97) 20 02 2019 2019/08 EP 2861301 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2862531 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2866246 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 2872620 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 2878067 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2879955 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2885572 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 2891609 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2892920 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 2905623 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 EP 2913448 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 2915902 B1
(T3) (97) 25 09 2019 2019/39 EP 2917181 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2921007 B1
(T3) (97) 04 09 2019 2019/36 EP 2923819 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2924227 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 2924362 B1
(T3) (97) 07 08 2019 2019/32 EP 2926897 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2928454 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2929891 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 2933419 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 2941229 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2945240 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2945261 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2945939 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2949376 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 2958791 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 EP 2963535 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 2964244 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2964767 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 2967505 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 2972193 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 2976128 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2980340 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 2981308 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2981404 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 EP 2982655 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 2987987 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2991811 B1
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(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 2993037 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 2999362 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3004973 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3005439 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3006839 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3010503 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3013763 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3021727 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3027064 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3027171 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3029228 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3030092 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3030227 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3030852 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3033463 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3034497 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3038601 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3043691 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3046824 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3047163 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3049669 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3050688 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3052628 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3062167 B1
(T3) (97) 28 08 2019 2019/35 EP 3062797 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 3065993 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3067067 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3069846 B1
(T3) (97) 24 04 2019 2019/17 EP 3076790 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3077852 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 EP 3083785 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3086052 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3086634 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3090433 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3091590 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3093591 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3093946 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3094148 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 3094550 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3095937 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3096891 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3097143 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3097248 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3099626 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3103715 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 EP 3104562 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3106175 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3107860 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3109378 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3110257 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3111729 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3112054 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3113257 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3113919 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3115194 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3117039 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3119539 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3120868 B1
(T3) (97) 13 11 2019 2019/46 EP 3122611 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3124040 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3126588 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3127038 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3130557 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3131633 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3131719 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3132656 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3133151 B1

(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3133365 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3134360 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3135640 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3135813 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3140127 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3141840 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 3142502 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3143010 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3147604 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3148513 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3149031 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3150733 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3152503 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3154048 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3154928 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3155307 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3158845 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3164460 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3164520 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 EP 3167044 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 EP 3172506 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3176137 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3176890 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 EP 3177419 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3178807 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3179022 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3180329 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3181313 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 EP 3181770 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 3183702 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3184492 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 3184704 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3190375 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3192529 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3196325 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3198526 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3202376 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3204047 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3206509 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3212372 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 3212720 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3217051 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3218608 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3218624 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3218642 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3219396 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3219802 B1
(T3) (97) 24 07 2019 2019/30 EP 3220891 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3221075 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3221393 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3222277 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3223347 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3223850 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3223934 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3224269 B1
(T3) (97) 31 07 2019 2019/31 EP 3224424 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3226854 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3227065 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3227247 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3227487 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3228230 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 3229323 B1
(T3) (97) 16 10 2019 2019/42 EP 3229622 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3231896 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3232801 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3234229 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3235494 B1
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(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3237648 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 3237680 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3240392 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3240553 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3240945 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3242851 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3243615 B1
(T3) (97) 30 10 2019 2019/44 EP 3243826 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3243975 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3244076 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3244637 B1
(T3) (97) 04 09 2019 2019/36 EP 3245249 B1
(T3) (97) 19 06 2019 2019/25 EP 3247811 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3249037 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3250374 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3251551 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3251564 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3252046 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3253640 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3254814 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3255979 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3259461 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3260566 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3263478 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3266370 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3266962 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3268319 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 3268413 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3268474 B1
(T3) (97) 20 11 2019 2019/47 EP 3268823 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3270750 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3270915 B1
(T3) (97) 09 10 2019 2019/41 EP 3272689 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3272958 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3277690 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3279977 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3281851 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3281855 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3282250 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3283395 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3283889 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3284874 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3285532 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3287014 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3290759 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3294534 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3296294 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3297836 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3298873 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3299394 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3300156 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3300500 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3300602 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3301177 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3301242 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3301362 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 EP 3303178 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3303962 B1
(T3) (97) 23 10 2019 2019/43 EP 3306017 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3307436 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3307997 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3308469 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3313342 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3313465 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 3313533 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3313793 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3314597 B1

(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3318637 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3318754 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3322830 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3325078 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3325870 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3326438 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3326620 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3326644 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3327239 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3328037 B1
(T3) (97) 11 09 2019 2019/37 EP 3328587 B1
(T3) (97) 18 09 2019 2019/38 EP 3328790 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3333161 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 EP 3335708 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3337404 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3338613 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3339531 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3341150 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3342869 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3344838 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3345777 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3345862 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3345870 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3346521 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3346990 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3347127 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3347515 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3348264 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3348773 B1
(T3) (97) 10 04 2019 2019/15 EP 3350120 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3350163 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3350342 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3350372 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3351230 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3351558 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3351719 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 3352734 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3354717 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3354764 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3355702 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3356541 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3358011 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3359314 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3359419 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3361072 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 3363709 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3363942 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3363943 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3364896 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3365510 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 3366295 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3367995 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 3369671 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 3370510 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 3370511 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3370555 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3371113 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3371531 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3372994 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 3374120 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3374251 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3374398 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3377632 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3380382 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3381116 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3383203 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3383614 B1
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(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3384118 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3386454 B1
(T3) (97) 18 09 2019 2019/38 EP 3386509 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3386819 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3390256 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3392106 B1
(T3) (97) 15 01 2020 2020/03 EP 3393262 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3393322 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3393416 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 3393782 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3394067 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3394336 B1
(T3) (97) 05 02 2020 2020/06 EP 3394361 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3394519 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3395847 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3395963 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3398458 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3398582 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3398687 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3398868 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3398870 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3400181 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3402199 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3402783 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3402838 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3403486 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3403578 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 EP 3403942 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3404742 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3405022 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3408301 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3408440 B1
(T3) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 3408608 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3409355 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3411305 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3411360 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3412035 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3412272 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3412601 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3414137 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3414362 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3414385 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3414484 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3415317 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3415318 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3415877 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3417883 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3418249 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3418648 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 3421228 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3421576 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3425102 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3426371 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3426447 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3426956 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3429379 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3429555 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3429878 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3430244 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3432763 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 3432996 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3434244 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 3434854 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3434926 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3436197 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3436640 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3439964 B1

(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3442228 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3442834 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3443560 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3444992 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3445149 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3445467 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3445713 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3446353 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 EP 3447220 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3447766 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3448144 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3448577 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3449040 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3451408 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3452475 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3453035 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3455031 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3458639 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3461931 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3462909 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3462922 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3463553 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3468363 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3468438 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3468646 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3469612 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3470535 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3471888 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3472385 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 3472513 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3475016 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 3475642 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3477003 B1
(T3) (97) 27 11 2019 2019/48 EP 3477265 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3478508 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3479993 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3480605 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3483164 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3484467 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3485597 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3487835 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3488065 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 3489450 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3492608 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3494062 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3498088 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 3500146 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3502085 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3504392 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3505174 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3509063 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3513082 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3514425 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3514426 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3515841 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 3544008 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3568523 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 2734521 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2735316 2019 03 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2736600 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2736819 2019 04 26 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 2737125 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2737240 2019 07 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2737584 2019 07 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2739445 2019 07 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2739795 2019 06 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2739923 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740170 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740367 2019 02 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740368 2019 02 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2740599 2019 02 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2742104 2019 07 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2742305 2019 07 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2745654 2019 06 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2745681 2019 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2748105 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2748135 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2750579 2019 04 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2758212 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2760706 2019 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2761034 2019 06 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2761179 2019 03 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2767990 2019 02 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2769653 2019 02 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2770017 2019 02 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2772177 2019 02 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2772818 2019 02 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2774639 2019 03 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2774640 2019 03 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2778091 2019 03 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2778092 2019 03 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2787026 2019 04 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2789265 2019 03 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2789753 2019 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2792401 2019 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2792645 2019 04 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2792808 2019 07 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2792809 2019 04 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2793209 2019 04 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2796377 2019 02 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2796400 2019 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2796652 2019 04 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2799651 2019 04 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2800656 2019 06 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2801555 2019 05 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2801557 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2801688 2019 03 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2802100 2019 05 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2803518 2019 05 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2803659 2019 05 16 Patent wygasł w całości

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) 1659146 A . Wykreślono: KALWA NORBERT, Horn-Bad Me-
inberg, Niemcy Wpisano: Flooring Technologies Ltd ., Kalkara, Malta

(11) 1752355 A . Wykreślono: Siemens Rail Automation Hol-
dings Limited, Frimley Camberley, Wielka Brytania Wpisano: Sie-
mens Mobility Limited, Frimley, Wielka Brytania

(11) 1869085 A . Wykreślono: ThromboGenics N .V ., Leuven, 
Belgia; Life Sciences Research Partners, Leuven, Belgia; Vlaams 
Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie vzw ., Zwijnaarde, 
Belgia Wpisano: Oxurion NV, Leuven, Belgia; Life Sciences Research 
Partners, Leuven, Belgia; Vlaams Interuniversitair Instituut voor 
Biotechnologie vzw ., Zwijnaarde, Belgia

(11) 1878916 A . Wykreślono: NTS Energie- und Transport-
systeme GmbH, Berlin, Niemcy Wpisano: X-Wind Powerplants UG 
(haftungsbeschränkt), Berlin, Niemcy

(11) 1917987 A . Wykreślono: Alcon, Inc ., Hünenberg, Szwaj-
caria Wpisano: Novartis AG, Bazyela, Szwajcaria

(11) 1994426 A . Wykreślono: Locker LLC, Manassas, Stany 
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Rapiscan Laboratories, Inc ., Haw-
thorne, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2041472 A . Wykreślono: Alcon, Inc ., Hünenberg, Szwaj-
caria Wpisano: Novartis AG, Bazyela, Szwajcaria

(11) 2043474 A . Wykreślono: ALC Flenco Group S .r .L ., Aviglia-
na, Włochy Wpisano: ALC Tecnologie Adesive S .r .l ., Torino, Włochy

(11) 2075461 A . Wykreślono: NTS Energie- und Transport-
systeme GmbH, Berlin, Niemcy Wpisano: X-Wind Powerplants UG 
(haftungsbeschränkt), Berlin, Niemcy

(11) 2159963 A . Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-
-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings, Pa-
ryż, Francja

(11) 2173549  D . Wpisano: Na mocy umowy z dnia 18 .05 .2018 
r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku 
przez Flexiright, s .r .o na czas nieokreślony .

(11) 2200731 A . Wykreślono: Aker Engineering & Technology 
AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia

(11) 2200731 A . Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Nor-
wegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia

(11) 2250279 A . Wykreślono: MedImmune, LLC, Gaithers-
burg, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AstraZeneca AB, 
Södertälje, Szwecja

(11) 2265288 A . Wykreślono: Labrys Biologics Inc ., Redwo-
od City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Teva Pharmaceuti-
cals International GmbH, Jona, Szwajcaria

(11) 2283706 A . Wykreślono: ITEL Telecomunicazioni S .r .l ., 
Ruvo di Puglia, Włochy Wpisano: LINEARBEAM S .R .L ., Ruvo di Pu-
glia, Włochy

(11) 2352564 A . Wykreślono: Ravensburger Spieleverlag 
GmbH, Ravensburg, Niemcy Wpisano: Ravensburger Verlag GmbH, 
Ravensburg, Niemcy

(11) 2371665 A . Wykreślono: Siemens Rail Automation Hol-
dings Limited, Frimley Camberley, Wielka Brytania Wpisano: Sie-
mens Mobility Limited, Frimley, Wielka Brytania

(11) 2417257 A . Wykreślono: Association Institut de Myolo-
gie, Paris, Francja; Université Pierre et Marie Curie, Paris, Francja; 
Universität Bern, Bern, Szwajcaria; Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris, Francja Wpisano: Centre National de la Recher-
che Scientifique, Paris, Francja; Sorbonne Université, Paris, Francja; 
Universität Bern, Bern, Szwajcaria; Association Institut de Myolo-
gie, Paris, Francja

(11) 2477865 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 2477865 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria
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(11) 2508721 A . Wykreślono: General Electric Company, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2517546 A . Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Bernard Kro-
ne GmbH & Co . KG, Spelle, Niemcy

(11) 2619065 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 2619065 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 2639454 A . Wykreślono: General Electric Company, 
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products 
and Chemicals, Inc ., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2668181 A . Wykreślono: Boehringer Ingelheim Interna-
tional GmbH, Ingelheim, Niemcy Wpisano: GB007, Inc ., San Diego, 
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2762143 A . Wykreślono: Dignity Sciences Limited, Du-
blin, Irlandia Wpisano: DS BIOPHARMA LIMITED, Dublin, Irlandia

(11) 2766240 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 2766240 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 2785739 A . Wykreślono: ThromboGenics N .V ., Hever-
lee, Belgia Wpisano: Oxurion NV, Leuven, Belgia

(11) 2802200 A . Wykreślono: KATHREIN SE, Rosenheim, 
Niemcy Wpisano: KATHREIN Digital Systems GmbH, Rosenheim, 
Niemcy

(11) 2841318 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 2841318 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 2850626 A . Wykreślono: Isis Innovation Limited, 
Oxford, Wielka Brytania Wpisano: Oxford University Innovation Li-
mited, Oxford, Wielka Brytania

(11) 2868546 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 2868546 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 2882440 A . Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajca-
ria Wpisano: Array Biopharma, Inc ., Boulder, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2888228 A . Wykreślono: Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München, München, Niemcy; Maastricht University, Maastricht, 
Holandia; Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht, Holandia 
Wpisano: Ludwig-Maximilians-Universität München, München, 
Niemcy

(11) 2922514 A . Wykreślono: Alcon LenSx, Inc ., Aliso Vie-
jo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon LenSx, Inc ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2922514 A . Wykreślono: Alcon LenSx, Inc ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Inc ., Fry-
burg, Szwajcaria

(11) 2926780 A . Wykreślono: Alcon LenSx, Inc ., Aliso Vie-
jo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon LenSx, Inc ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2926780 A . Wykreślono: Alcon LenSx, Inc ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Inc ., Fry-
burg, Szwajcaria

(11) 2936145 A . Wykreślono: Aneolia, Varennes-Jarcy, Fran-
cja Wpisano: Aneolia, Moissy-Cramayel, Francja

(11) 2968824 A . Wykreślono: Ino Therapeutics LLC, Hamp-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Therakos, Inc ., West 
Chester, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2968824 A . Wykreślono: Therakos, Inc ., West Chester, 
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mallinckrodt Critical Care 
Finance Inc ., Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2968824 A . Wykreślono: Mallinckrodt Critical Care Fi-
nance Inc ., Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mal-
linckrodt Pharma IP Trading D .A .C ., Dublin, Irlandia

(11) 2968824 A . Wykreślono: Mallinckrodt Pharma IP Tra-
ding D .A .C ., Dublin, Irlandia Wpisano: Mallinckrodt IP, Dublin, Ir-
landia

(11) 2968824 A . Wykreślono: Mallinckrodt IP, Dublin, Irlan-
dia Wpisano: Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, Dublin, 
Irlandia

(11) 2993742 A . Wykreślono: Alcon LenSx, Inc ., Aliso Vie-
jo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon LenSx, Inc ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2993742 A . Wykreślono: Alcon LenSx, Inc ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Inc ., Fry-
burg, Szwajcaria

(11) 3118157 A . Wykreślono: Instytut Lotnictwa, Warszawa, 
Polska Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOT-
NICTWA, Warszawa, Polska 000037374

(11) 3169572 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 3169572 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3173075 A . Wykreślono: ACCUPHARMA Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska Wpisano: AFLO-
FARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255

(11) 3215392 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft 
Österreich, Wien, Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria

(11) 3215392 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3221202 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 3221202 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3227394 A . Wykreślono: Saule Sp . z  o .o ., Warsza-
wa, Polska Wpisano: SAULE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 146985340

(11) 3250396 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 3250396 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3250436 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 3250436 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3326235 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility GmbH, Wien, Austria

(11) 3326235 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3398460 D . Wpisano: Na mocy umowy z dnia 29 sierp-
nia 2019 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wy-
nalazku przez spółkę NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, 
Wielka Brytania na czas trwania patentu europejskiego
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OGŁOSZENIA

ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE  
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię 
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwole-
nia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym 
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej 
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym ze-
zwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania 
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).

(T3) (68) 2081595
(54) ANTY-CD38 WRAZ Z KORTYKOSTEROIDAMI WRAZ ZE ŚROD-
KIEM CHEMIOTERAPEUTYCZNYM NIEBĘDĄCYM KORTYKOSTERO-
IDEM, DO LECZENIA GUZÓW NOWOTWOROWYCH
(21) 0633 (22) 2020 07 20
(71) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) EU/1/16/1101 2020 01 22 DARZALEX - DARATUMUMAB

(T3) (68) 1831149
(54) Nowe ligandy, które modulują receptory RAR, i ich zastosowa-
nie w medycynie i kosmetyce
(21) 0634 (22) 2020 07 21
(71) GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, BIOT (FR)
(93) 25839 2020 04 29 AKLIEF
(93) PL 10590/0071-0001 2020 01 13 AKLIEF

(T3) (68) 2307454
(54) Trwałe i rozpuszczalne przeciwciała hamujące VEGF
(21) 0635 (22) 2020 07 27
(71) Novartis AG, BAZYLEA (CH)
(93) EU/1/19/1417 2020 02 17 BEOVU - BROLUCIZUMAB

(T3) (68) 2231667
(54) Inhibitory beta-laktamazy
(21) 0636 (22) 2020 07 27
(71) Merck Sharp & Dohme Corp ., RAHWAY (US)
(93) EU/1/19/1420 2020 02 17 RECARBRIO - IMIPENEM/CYLASTA-
TYNA/RELEBAKTAM

(T3) (68) 2666774
(54) Inhibitory beta-laktamazy
(21) 0637 (22) 2020 07 27
(71) Merck Sharp & Dohme Corp ., RAHWAY (US)
(93) EU/1/19/1420 2020 02 17 RECARBRIO - IMIPENEM/CYLASTA-
TYNA/RELEBAKTAM

(T3) (68) 2666774
(54) Inhibitory beta-laktamazy
(21) 0638 (22) 2020 07 27
(71) Merck Sharp & Dohme Corp ., RAHWAY (US)
(93) EU/1/19/1420 2020 02 17 RECARBRIO - IMIPENEM/CYLASTA-
TYNA/RELEBAKTAM

(T3) (68) 2132987
(54) Kompozycja środka nicieniobójczego oraz sposób jej zastoso-
wania
(21) 0639 (22) 2020 07 29
(71) NIHON NOHYAKU CO ., LTD ., TOKYO (JP)
(93) R-22/2020 2020 02 14 VELUM PRIME
(93) 16438 2015 09 11 VELUM PRIME
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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 71 483 do nr 71 501)

(Y1) (11) 71494 (41) 2020 02 10 
(51) A23N 17/00 (2006 .01) 
 A01K 5/00 (2006 .01) 
 A01K 5/02 (2006 .01)
(21) 127508 (22) 2018 08 02
(72) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(73) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(54) Urządzenie do zadawania paszy

(Y1) (11) 71498 (41) 2018 09 10 
(51) A61M 1/00 (2006 .01) 
 A47L 9/02 (2006 .01)
(21) 126107 (22) 2017 03 03
(72) WIETECHA JOWITA, Kraków (PL); WIETECHA JERZY MACIEJ, 
Kraków (PL)
(73) WIETECHA JOWITA JO-VITAL, Kraków (PL); WIETECHA JERZY 
MACIEJ, Kraków (PL)
(54) Aspirator kataru

(Y1) (11) 71496 (41) 2020 02 10 
(51) A62B 18/02 (2006 .01) 
 A62B 23/00 (2006 .01) 
 A41D 13/11 (2006 .01)
(21) 127506 (22) 2018 07 31

(72) KRZYŻANOWSKI JACEK, Łódź (PL); ŁYSIAK IZABELA, Zgierz (PL); 
GMOSIŃSKI JACEK, Zgierz (PL); JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) FILTER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(54) Wymienny filtr do maski ochronnej wielokrotnego użycia

(Y1) (11) 71493 (41) 2020 02 24 
(51) A62B 18/02 (2006 .01) 
 A62B 23/00 (2006 .01) 
 A41D 13/11 (2006 .01) 
 A62B 18/08 (2006 .01)
(21) 127541 (22) 2018 08 20
(72) CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); FEJDYŚ MARZENA,  
Łódź (PL); GMOSIŃSKI JACEK, Zgierz (PL); KRZYŻANOWSKI JACEK, 
Łódź (PL); STRUSZCZYK MARCIN, Ruda Bugaj (PL); SUCHOCKI 
PIOTR, Pabianice (PL); JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, 
Łódź (PL); AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM . WŁADYSŁAWA 
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL); FILTER SERVICE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(54) Półmaska antysmogowa

(Y1) (11) 71487 (41) 2020 03 23 
(51) B01F 7/16 (2006 .01)
(21) 127618 (22) 2018 09 10
(72) BAŁDYGA JERZY, Zalesie Górne (PL); MAKOWSKI ŁUKASZ, 
Radonice (PL); ORCIUCH WOJCIECH, Warszawa (PL); ADAMEK 
MARIAN, Gliwice (PL); ADAMEK RADOSŁAW, Gliwice (PL); DANEK 
KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) ICHEMAD-PROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Energooszczędne mieszadło
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(Y1) (11) 71499 (41) 2019 12 02 
(51) B60P 7/08 (2006 .01)
(21) 127381 (22) 2018 05 30
(72) KOŁODZIEJ GRZEGORZ, Końskie (PL)
(73) THE EUROPEAN VAN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie (PL)
(54) Szyna kotwiczna do mocowania ładunku w zabudowach kon-
tenerowych pojazdów

(Y1) (11) 71492 (41) 2016 03 14 
(51) B60P 7/13 (2006 .01) 
 B65D 19/28 (2006 .01)
(62) 409379
(21) 128236 (22) 2014 08 31
(72) BERENT BOGDAN, Sulejówek (PL); CHACHULSKI ANDRZEJ, 
Sulejówek (PL); FLORCZYK JANUSZ, Sulejówek (PL); FRET JÓZEF, 
Sulejówek (PL); FRET ROBERT, Sulejówek (PL); GAJEWSKI ANDRZEJ, 
Piastów (PL)
(73) ARMPOL PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-
WDROŻENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krubki-Górki (PL)
(54) Nadwozie furgonowe

(Y1) (11) 71488 (41) 2020 03 23 
(51) B65D 5/54 (2006 .01) 
 B65D 5/42 (2006 .01)
(21) 127619 (22) 2018 09 11
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 71485 (41) 2020 03 09 
(51) B65G 45/00 (2006 .01) 
 E21F 13/04 (2006 .01)
(21) 127595 (22) 2018 08 31
(72) NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF, Żernica (PL); WÓJCICKI 
MATEUSZ, Gliwice (PL); RAWICKI NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Hydrauliczny podnośnik taśmy przenośnikowej

(Y1) (11) 71489 (41) 2020 03 23 
(51) B66C 1/68 (2006 .01) 
 B25J 15/00 (2006 .01) 
 B66C 1/44 (2006 .01)
(21) 127639 (22) 2018 09 17
(72) WOJTASIK MAREK, Holendry (PL)
(73) MAWO TECHNOLOGY SPÓŁKA JAWNA S . MANICKI M . 
WOJTASIK, Zduńska Wola (PL)
(54) Chwytak urządzenia transportowego

(Y1) (11) 71490 (41) 2020 04 06 
(51) E05F 3/00 (2006 .01) 
 E05F 5/02 (2006 .01)
(21) 127671 (22) 2018 09 28
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wysięgnikowy aktywator

(Y1) (11) 71491 (41) 2020 04 06 
(51) E05F 3/00 (2006 .01) 
 E05F 5/02 (2006 .01)
(21) 127672 (22) 2018 09 28
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)

(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Adapter regulowany do domykacza

(Y1) (11) 71500 (41) 2019 10 07 
(51) E06B 1/70 (2006 .01)
(21) 127175 (22) 2018 03 28
(72) JANIK TOMASZ, Ząbki (PL); JANIK WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Listwa progowa dwuelementowa z tworzywa sztucznego

(Y1) (11) 71486 (41) 2020 03 23 
(51) E06B 3/46 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 11/02 (2006 .01)
(21) 127613 (22) 2018 09 10
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Zespół jezdny do bramy przesuwnej

(Y1) (11) 71501 (41) 2018 03 12 
(51) F16L 17/04 (2006 .01) 
 F16L 19/06 (2006 .01) 
 F16L 21/04 (2006 .01) 
 F16L 21/06 (2006 .01) 
 F16L 33/32 (2006 .01) 
 F16L 33/34 (2006 .01) 
 F16L 35/00 (2006 .01) 
 F16L 37/04 (2006 .01) 
 F16L 37/092 (2006 .01) 
 F16L 47/08 (2006 .01)
(21) 125527 (22) 2016 08 30
(72) BIENIASZEWSKA MAŁGORZATA, Zielona Góra (PL); GDULA 
EMIL, Siedlisko (PL); BABIRECKI WOJCIECH, Zielona Góra (PL)
(73) MB-PNEUMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Zamknięcie złącza przewodu pneumatycznego z elementem 
zabezpieczającym złącze przed brudem

(Y1) (11) 71495 (41) 2020 02 10 
(51) G01K 1/14 (2006 .01) 
 H02B 1/26 (2006 .01)
(21) 127507 (22) 2018 08 01
(72) BRODA KRZYSZTOF, Józefów (PL); MICHALSKI PAWEŁ, 
Warszawa (PL); MAKOWIECKI KAROL, Radom (PL); LISOWIEC 
ALEKSANDER, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT 
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Obudowa sensora pomiaru temperatury zwłaszcza w rozdziel-
nicach elektroenergetycznych

(Y1) (11) 71484 (41) 2020 03 09 
(51) G12B 9/08 (2006 .01) 
 G01C 25/00 (2006 .01) 
 G01D 18/00 (2006 .01) 
 F16M 11/18 (2006 .01)
(21) 127590 (22) 2018 08 30
(72) KOWALCZYK CEZARY, Olsztyn (PL); KAŹMIERCZAK RAFAŁ, 
Olsztyn (PL); GRUNWALD GRZEGORZ, Tylkowo (PL); FIGURSKA 
MARTA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Uchwyt do mocowania urządzeń mobilnych na statywie geo-
dezyjnym

(Y1) (11) 71483 (41) 2020 03 09 
(51) H01H 31/08 (2006 .01) 
 H01H 3/28 (2006 .01)
(21) 127567 (22) 2018 08 28
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(72) WALESIAK MAREK, Warszawa (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Głowica napędu ręcznego odłącznika

(Y1) (11) 71497 (41) 2019 07 01 
(51) H01Q 1/32 (2006 .01) 
 B62D 21/00 (2006 .01)
(21) 126916 (22) 2017 12 29
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SUCHODOLSKI 
KAZIMIERZ, Kobyłka (PL); JAGODA MACIEJ, Warszawa (PL); STĘPIEŃ 
WOJCIECH, Warszawa (PL); PODLASIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Przewoźne stanowisko kontenerowe

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01K 5/00 (2006 .01) 71494*
A01K 5/02 (2006 .01) 71494*
A23N 17/00 (2006 .01) 71494
A41D 13/11 (2006 .01) 71496*
A41D 13/11 (2006 .01) 71493*
A47L 9/02 (2006 .01) 71498*
A61M 1/00 (2006 .01) 71498
A62B 18/02 (2006 .01) 71496
A62B 23/00 (2006 .01) 71496*
A62B 18/02 (2006 .01) 71493
A62B 23/00 (2006 .01) 71493*
A62B 18/08 (2006 .01) 71493*
B01F 7/16 (2006 .01) 71487
B25J 15/00 (2006 .01) 71489*
B60P 7/08 (2006 .01) 71499
B60P 7/13 (2006 .01) 71492
B62D 21/00 (2006 .01) 71497*
B65D 19/28 (2006 .01) 71492*
B65D 5/54 (2006 .01) 71488
B65D 5/42 (2006 .01) 71488*
B65G 45/00 (2006 .01) 71485
B66C 1/68 (2006 .01) 71489
B66C 1/44 (2006 .01) 71489*
E05D 15/06 (2006 .01) 71486*
E05F 3/00 (2006 .01) 71490
E05F 5/02 (2006 .01) 71490*

E05F 3/00 (2006 .01) 71491
E05F 5/02 (2006 .01) 71491*
E06B 1/70 (2006 .01) 71500
E06B 3/46 (2006 .01) 71486
E06B 11/02 (2006 .01) 71486*
E21F 13/04 (2006 .01) 71485*
F16L 17/04 (2006 .01) 71501
F16L 19/06 (2006 .01) 71501*
F16L 21/04 (2006 .01) 71501*
F16L 21/06 (2006 .01) 71501*
F16L 33/32 (2006 .01) 71501*
F16L 33/34 (2006 .01) 71501*
F16L 35/00 (2006 .01) 71501*
F16L 37/04 (2006 .01) 71501*
F16L 37/092 (2006 .01) 71501*
F16L 47/08 (2006 .01) 71501*
F16M 11/18 (2006 .01) 71484*
G01C 25/00 (2006 .01) 71484*
G01D 18/00 (2006 .01) 71484*
G01K 1/14 (2006 .01) 71495
G12B 9/08 (2006 .01) 71484
H01H 31/08 (2006 .01) 71483
H01H 3/28 (2006 .01) 71483*
H01Q 1/32 (2006 .01) 71497
H02B 1/26 (2006 .01) 71495*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

71483 H01H 31/08 (2006 .01)
71484 G12B 9/08 (2006 .01)
71485 B65G 45/00 (2006 .01)
71486 E06B 3/46 (2006 .01)
71487 B01F 7/16 (2006 .01)
71488 B65D 5/54 (2006 .01)
71489 B66C 1/68 (2006 .01)
71490 E05F 3/00 (2006 .01)
71491 E05F 3/00 (2006 .01)
71492 B60P 7/13 (2006 .01)

71493 A62B 18/02 (2006 .01)
71494 A23N 17/00 (2006 .01)
71495 G01K 1/14 (2006 .01)
71496 A62B 18/02 (2006 .01)
71497 H01Q 1/32 (2006 .01)
71498 A61M 1/00 (2006 .01)
71499 B60P 7/08 (2006 .01)
71500 E06B 1/70 (2006 .01)
71501 F16L 17/04 (2006 .01)

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

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, 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 – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o  unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa 

ochronnego

(11) 67996 A . Wykreślono: MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska  302417048 Wpisano: CO-
LIAN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opató-
wek, Polska 300446241

(11) 68024 A . Wykreślono: MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska  302417048 Wpisano: 
COLIAN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opa-
tówek, Polska 300446241

(11) 69129 A . Wykreślono: EUROPOLES KROMISS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Pol-
ska  151997690 Wpisano: CONTEC KROMISS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 151997690

(11) 69437 A . Wykreślono: MELAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska  302417048 Wpisano: CO-
LIAN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opató-
wek, Polska 300446241
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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 26 171 do nr 26 208 oraz od nr 26 210 do nr 26 231)

(51) 06-06 (11) 26171 (22) 2019 07 23 (21) 27862
(73) MIŚKOWICZ MAKSYMILIAN, Jasło (PL)
(72) MIŚKOWICZ MAKSYMILIAN
(54) Pokrowiec na krzesło
(55) 

(51) 24-02 (11) 26172 (22) 2019 12 16 (21) 28220
(73) KAPICA SŁAWOMIR JANUSZ SET GSM, Zamość (PL)
(72) KAPICA SŁAWOMIR JANUSZ
(54) Mieszadło magnetyczne
(55) 

(51) 02-03 (11) 26173 (22) 2019 12 03 (21) 28191
(73) JAGIEŁŁO JĘDRZEJ, Łódź (PL)
(72) JAGIEŁŁO JĘDRZEJ
(54) Maska antysmogowa
(55) 

(51) 25-01 (11) 26174 (22) 2019 12 18 (21) 28232
(73) LIJEWSKI PAWEŁ DACHSTAL, Lisi Ogon (PL)
(72) LIJEWSKI PAWEŁ
(54) Panel samonośny dachowy
(55) 

(51) 06-01 (11) 26175 (22) 2019 11 28 (21) 28182
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA 
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55) 
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(51) 06-03 (11) 26176 (22) 2019 11 18 (21) 28152
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) GROŃ KRZYSZTOF
(54) Stolik
(55) 

(51) 06-04 (11) 26177 (22) 2019 11 18 (21) 28153
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) GROŃ KRZYSZTOF
(54) Komoda
(55) 

(51) 06-01 (11) 26178 (22) 2019 11 18 (21) 28155
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) GROŃ KRZYSZTOF
(54) Sofa
(55) 

(51) 09-03 (11) 26179 (22) 2019 11 07 (21) 28127
(73) MROCZEK MAGDALENA KATARZYNA AHA-MENES,  
Koczargi Stare (PL)
(72) MROCZEK MAGDALENA KATARZYNA
(54) Pudełko
(55) 

(51) 09-03 (11) 26180 (22) 2019 11 07 (21) 28128
(73) MROCZEK MAGDALENA KATARZYNA AHA-MENES,  
Koczargi Stare (PL)
(72) MROCZEK MAGDALENA KATARZYNA
(54) Pudełko
(55) 

(51) 09-03 (11) 26181 (22) 2019 11 07 (21) 28129
(73) MROCZEK MAGDALENA KATARZYNA AHA-MENES,  
Koczargi Stare (PL)
(72) MROCZEK MAGDALENA KATARZYNA
(54) Pudełko
(55) 

(51) 21-03 (11) 26182 (22) 2019 10 08 (21) 28039
(73) MIELCZAREK ADAM, Warszawa (PL)
(72) MIELCZAREK ADAM
(54) Urządzenie rekreacyjne i rehabilitacyjne
(55) 

(51) 03-01 (11) 26183 (22) 2019 12 24 (21) 28245
(73) CHANEL SARL, Genewa (CH)
(72) NITSCH MARIANNA
(54) Torebka
(55) 

(51) 26-05 (11) 26184 (22) 2019 10 31 (21) 28441
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) HANUS KATARZYNA ELŻBIETA, SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ
(54) Lampa podłogowa
(55) 
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(51) 22-01 (11) 26185 (22) 2020 01 07 (21) 28264
(73) KAMIŃSKI MACIEJ EKO-TECH, Chodzież (PL)
(72) KAMIŃSKI MACIEJ
(54) Regulacja baki kolby
(55) 

(51) 08-08 (11) 26186 (22) 2020 02 26 (21) 28427
(73) ORT RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS SPÓŁKA JAWNA, 
Myszków (PL)
(72) OPAŁKA RYSZARD, TORBUS MICHAŁ
(54) Uchwyt mocujący przelotowy
(55) 

(51) 08-08 (11) 26187 (22) 2020 02 26 (21) 28428
(73) ORT RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS SPÓŁKA JAWNA, 
Myszków (PL)
(72) OPAŁKA RYSZARD, TORBUS MICHAŁ
(54) Uchwyt mocujący krańcowy
(55) 

(51) 26-01 (11) 26188 (22) 2020 01 14 (21) 28276
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL
(54) Lampion
(55) 

(51) 09-05 (11) 26189 (22) 2020 02 11 (21) 28360
(73) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) KULCZYCKI SZYMON
(54) Opakowanie słodyczy
(55) 

(51) 09-05 (11) 26190 (22) 2020 02 11 (21) 28361
(73) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) KULCZYCKI SZYMON
(54) Opakowanie słodyczy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26191 (22) 2020 02 11 (21) 28362
(73) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) KULCZYCKI SZYMON
(54) Ornament opakowania
(55) 

(51) 32-00 (11) 26192 (22) 2020 02 11 (21) 28363
(73) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) KULCZYCKI SZYMON
(54) Ornament opakowania
(55) 
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(51) 09-03 (11) 26193 (22) 2020 02 11 (21) 28364
(73) GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) KULCZYCKI SZYMON
(54) Opakowanie słodyczy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26194 (22) 2020 02 24 (21) 28423
(73) RUCKZUCK .BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(72) GUNTER EWA
(54) Ornament
(55) 

(51) 19-08 (11) 26195 (22) 2020 01 14 (21) 28274
(73) INTERSNACK GROUP GMBH & Co . KG, Düsseldorf (DE)
(72) SIUCHTA PAWEŁ
(54) Etykieta opakowania
(55) 

(51) 19-08 (11) 26196 (22) 2020 01 14 (21) 28275
(73) INTERSNACK GROUP GMBH & Co . KG, Düsseldorf (DE)
(72) ADAMUS PAWEŁ
(54) Etykieta opakowania
(55) 

(51) 02-04 (11) 26197 (22) 2020 03 23 (21) 28486
(73) XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
(72) XUAN HUNG DINH
(54) Klapek
(55) 

(51) 09-01 (11) 26198 (22) 2020 02 28 (21) 28432
(73) DUDEK DOROTA, Częstochowa (PL)
(72) DUDEK DOROTA
(54) Butelka
(55) 

(51) 08-08 (11) 26199 (22) 2020 01 21 (21) 28302
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ
(54) Śruba hakowa
(55) 
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(51) 25-02 (11) 26200 (22) 2020 03 11 (21) 28452
(73) SITAK KAMILA, Warszawa (PL)
(72) SITAK KAMILA
(54) Drzwi
(55) 

(51) 25-02 (11) 26201 (22) 2020 03 11 (21) 28453
(73) SITAK KAMILA, Warszawa (PL)
(72) SITAK KAMILA
(54) Drzwi
(55) 

(51) 25-02 (11) 26202 (22) 2020 03 11 (21) 28454
(73) SITAK KAMILA, Warszawa (PL)
(72) SITAK KAMILA
(54) Drzwi
(55) 

(51) 25-02 (11) 26203 (22) 2020 03 11 (21) 28455
(73) SITAK KAMILA, Warszawa (PL)
(72) SITAK KAMILA
(54) Drzwi
(55) 

(51) 25-02 (11) 26204 (22) 2020 03 11 (21) 28456
(73) SITAK KAMILA, Warszawa (PL)
(72) SITAK KAMILA
(54) Drzwi
(55) 

(51) 25-02 (11) 26205 (22) 2020 03 11 (21) 28457
(73) SITAK KAMILA, Warszawa (PL)
(72) SITAK KAMILA
(54) Drzwi
(55) 

(51) 30-02 (11) 26206 (22) 2020 02 26 (21) 28429
(73) PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
(72) PRASKA IZABELA
(54) Pomieszczenie dla kota
(55) 

(51) 06-01 (11) 26207 (22) 2019 11 28 (21) 28408
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA 
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55) 
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(51) 06-01 (11) 26208 (22) 2019 11 28 (21) 28409
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA 
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55) 

(51) 06-01 (11) 26210 (22) 2019 11 28 (21) 28412
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA 
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55) 

(51) 06-01 (11) 26211 (22) 2020 01 27 (21) 28314
(73) JARYCH MARZENA, JARYCH PAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI 
MEBLI JARYCH SPÓŁKA CYWILNA, Mroczeń (PL)
(72) CEGIEŁKA JAN
(54) Krzesło
(55) 

(51) 23-06 (11) 26212 (22) 2020 01 28 (21) 28315
(73) PILIP WOJCIECH PPHU EKOLA, Sitaniec (PL)
(72) PILIP WOJCIECH
(54) Umywalka nablatowa
(55) 

(51) 23-06 (11) 26213 (22) 2020 01 28 (21) 28316
(73) PILIP WOJCIECH PPHU EKOLA, Sitaniec (PL)
(72) PILIP WOJCIECH
(54) Umywalka nablatowa
(55) 

(51) 23-06 (11) 26214 (22) 2020 01 28 (21) 28317
(73) PILIP WOJCIECH PPHU EKOLA, Sitaniec (PL)
(72) PILIP WOJCIECH
(54) Umywalka nablatowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 26215 (22) 2019 11 28 (21) 28410
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA 
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55) 

(51) 06-01 (11) 26216 (22) 2019 11 28 (21) 28411
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA 
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55) 
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(51) 25-02 (11) 26217 (22) 2020 03 12 (21) 28462
(73) KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM .PL, Zblewo (PL)
(72) KAMYSZ WOJCIECH
(54) Przegroda ochronna
(55) 

(51) 02-02 (11) 26218 (22) 2020 02 14 (21) 28368
(73) KUŹNIA PRZEMYSŁAW NADRUK OD RĘKI, Olsztyn (PL)
(72) KUŹNIA PRZEMYSŁAW
(54) Bluza z kapturem
(55) 

(51) 12-06 (11) 26219 (22) 2020 03 25 (21) 28391
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM . WŁADYSŁAWA 
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(72) WRZESIEŃ ANNA, JANIAK KAROL, SOWIŃSKI GRZEGORZ, 
WAŃCZYK ALICJA
(54) Bezzałogowa platforma pływająca
(55) 

(51) 28-03 (11) 26220 (22) 2020 03 29 (21) 28496
(73) CRAVVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(72) KLIŚ WOJCIECH PAWEŁ

(54) Urządzenie do peelingu kawitacyjnego
(55) 

(51) 21-01 (11) 26221 (22) 2020 02 26 (21) 28424
(73) WOJTOŃ EWELINA ALLOELLO, Turze Pole (PL)
(72) WOJTOŃ EWELINA
(54) Zabawki do przytulania
(55) 

(51) 06-01 (11) 26222 (22) 2020 01 17 (21) 28279
(73) KALBARCZYK MICHAŁ, Ryki (PL)
(72) KALBARCZYK MICHAŁ
(54) Ławka
(55) 

(51) 25-02 (11) 26223 (22) 2020 02 26 (21) 28425
(73) FR-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(72)  FRIBEL MICHAŁ
(54) Ogrodzenie
(55) 



Nr 12/2020 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 33

(51) 09-09 (11) 26224 (22) 2020 02 08 (21) 28334
(73) NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo (PL)
(72) PYTEL MATEUSZ
(54) Kosz na śmieci
(55) 

(51) 15-04 (11) 26225 (22) 2020 03 09 (21) 28446
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) RAK ROBERT, HNAT WITOLD, MAKUCHOWSKI RYSZARD, 
TOKARCZYK JACEK, OSTAPÓW LESŁAW, SARECKI ŁUKASZ
(54) Samojezdny wóz kotwiący
(55) 

(51) 25-01 (11) 26226 (22) 2020 03 30 (21) 28501
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Olsztyn (PL)
(72) BIAŁY HENRYK
(54) Układ kotwiący
(55) 

(51) 26-01 (11) 26227 (22) 2020 03 23 (21) 28487
(73) HUTA SZKŁA FENIKS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(72) RENASIK SYLWESTER
(54) Znicz
(55) 

(51) 26-01 (11) 26228 (22) 2020 03 23 (21) 28488
(73) HUTA SZKŁA FENIKS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(72) RENASIK SYLWESTER
(54) Znicz
(55) 

(51) 26-01 (11) 26229 (22) 2020 03 24 (21) 28494
(73) MAŃKA GRAŻYNA P .P .H .U . GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(72) MAŃKA GRAŻYNA
(54) Podstawka znicza
(55) 

(51) 26-01 (11) 26230 (22) 2020 03 24 (21) 28495
(73) MAŃKA GRAŻYNA P .P .H .U . GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(72) MAŃKA GRAŻYNA
(54) Nakładka na znicz
(55) 

(51) 25-01 (11) 26231 (22) 2020 03 06 (21) 28440
(73) WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
ALEKSANDER POSŁUSZNY, Mogilno (PL)
(72) 
(54) Dystans do zbrojeń
(55) 
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego pra-
wa z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(11) 21191 2019 06 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 21192 2019 06 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 21226 2019 06 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 21233 2019 06 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 21242 2019 06 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 21266 2019 05 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 21268 2019 06 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 21308 2019 06 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 21379 2019 06 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 21417 2019 06 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 21472 2019 06 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 21550 2019 06 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21569 2019 06 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 21839 2019 06 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 23002 2019 06 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 23014 2019 06 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 20779 2018 11 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 20884 2018 12 09 Prawo wygasło w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji, 
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podle-
gają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ogra-
niczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji

(11) 21785 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR 
DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Kępno, Polska 250758849 Wpisano: PPHU 
DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA,Donaborów, Polska 250758849

(11) 21786 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR 
DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Kępno, Polska 250758849 Wpisano: PPHU 
DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Donaborów, Polska 250758849

(11) 21788 A . Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR 
DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Kępno, Polska 250758849 Wpisano: PPHU 
DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Donaborów, Polska 250758849

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA  
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemy-
słowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji 
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, na-
zwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, 
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.

(51) 29-02 (11) DM/206 566 (15) 16 .01 .2020 (45) 17 .07 .2020
(73) DEZEGA HOLDING UKRAINE, LLC, 18/7 Henerala Almazova 
Str ., 01133 Kyiv (UA)
(54) 1 . Aparat ratowniczy indywidualny
(55) 

(51) 04-01 (11) DM/208 806 (15) 05 .11 .2019 (45) 26 .06 .2020
(73) NIBEC Co., Ltd., 116, Bamdi-gil, Iwol-myeon, 27816 Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do (KR)
(54) 1 . Szczoteczka międzyzębowa
(55) 

(51) 09-03 (11) DM/208 866 (15) 21 .04 .2020 (45) 03 .07 .2020
(73) Rami Sason, Hataasia 34, 5610002 YEHUD (IL)
(54) 1 .-7 .Plastikowe opakowanie
(55) 
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(51) 06-03 (11) DM/209 148 (15) 30 .04 .2019 (45) 24 .07 .2020
(73) ZHANBO LI, 40 E . Winnie Way , 91006-4670 Arcadia, CA (US)
(54) 1 . Stół składany
(55) 

(51) 09-03 (11) DM/209 339 (15) 30 .08 .2019 (45) 31 .07 .2020
(73) LLC Noviy dom, ulitsa Saliutovskaya, 31, 426053 Izhevsk (RU)
(54) 1 . Ornamentacja opakowania 
(55) 
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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 329 701 do nr 330 000)

(111) 329701 (220) 2019 09 13 (210) 504436
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 28
(732) MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE, Łańcut (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁ
(540) 

(591) złoty, biały, czerwony, błękitny
(531) 24 .09 .02, 24 .09 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 etui na  okulary, hologramy, karty magnetyczne, ma-
gnetyczne nośniki danych z nagraniami, dyski audio-video, podkład-

ki pod myszy, przeźrocza, 14 biżuteria, breloczki, budziki, dzbanki 
z  metali szlachetnych, emblematy z  metali szlachetnych, figurki 
z  metali szlachetnych, kamienie półszlachetne i  szlachetne, kubki 
i  kufle z  metali szlachetnych, medaliony, ozdoby ze  srebra, pojem-
niki i  pudełka z  metali szlachetnych, spinki do  mankietów i  krawa-
tów, świeczniki, zegarki, zegary, 16 afisze, albumy, artykuły biurowe 
za wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, broszury, chorągiewki papierowe, 
czasopisma, długopisy, druki, emblematy, folia z  tworzywa sztucz-
nego do  pakowania, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, 
kalkomanie, karty pocztowe, kokardy papierowe, komiksy, koperty, 
książki, litografie, mapy, materiały piśmienne, modele, makiety ar-
chitektoniczne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, noże do papieru, 
obrazy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki, ołówki, opakowania 
z  papieru, papier do  pakowania, palety dla malarzy, papeterie, pa-
pier listowy, pastele, pędzle, pióra wieczne, plakaty, plansze, plany, 
podstawki pod kufle do piwa, portrety, prospekty, pudełka kartono-
we i papierowe, publikacje, reprodukcje graficzne, rysunki, serwetki 
papierowe, sztychy, ryty, sztalugi malarskie, śpiewniki, teczki, sko-
roszyty, torby i torebki do pakowania z papieru, kartonu i tworzyw 
sztucznych, zakładki do książek, zeszyty, 25 koszulki, nakrycia głowy, 
t-shirty, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw, konferen-
cji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympo-
zjów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, wypożyczanie 
sal koncertowych i  wystawowych, wynajmowanie kortów teniso-
wych .

(111) 329702 (220) 2019 09 13 (210) 504437
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) FILIPP DARIUSZ JAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dfc
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(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 14 biżuteria .

(111) 329703 (220) 2019 09 13 (210) 504439
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS TECHNOLOGIE
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 profile, profile aluminiowe, narożniki do tynków meta-
lowe, metalowe narożniki do  gipsowania, profile metalowe, profile 
metalowe do użytku w budownictwie, listwy metalowe, cokoły (me-
talowe), listwy metalowe, łączniki do prętów metalowe, pręty stalo-
we, pręty z metalu, metalowe łączniki dokowe, 19 niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe (materiały 
budowlane), listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budownic-
twa, listwy budowlane (niemetalowe) .

(111) 329704 (220) 2019 09 13 (210) 504440
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JS Technologie
(510), (511) 6 profile, profile aluminiowe, narożniki do tynków meta-
lowe, metalowe narożniki do  gipsowania, profile metalowe, profile 
metalowe do użytku w budownictwie, listwy metalowe, cokoły (me-
talowe), listwy metalowe, łączniki do prętów metalowe, pręty stalo-
we, pręty z metalu, metalowe łączniki dokowe, 19 niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe (materiały 
budowlane), listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budownic-
twa, listwy budowlane (niemetalowe) .

(111) 329705 (220) 2019 09 13 (210) 504444
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) LESZCZYŃSKI ANDRZEJ LAMEL, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyScr
(540) 

(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 9 folie ochronne dostosowane do urządzeń elektronicz-
nych i mobilnych w tym telefonów komórkowych, smartfonów, ta-
bletów, notebooków, palmtopów, ekranów komputerowych, ciekło-
krystaliczne folie ochronne do  smartfonów, ochraniacze na  ekran 

do smartfonów ze szkła hartowanego, osłony na telefony komórko-
we, smartfony, notebooki, palmtopy i  czytniki książek elektronicz-
nych, osłony do  ekranów telefonów komórkowych w  formie folii, 
pokrowce na smartfony, tablety, laptopy, palmtopy, komputery, czyt-
niki książek elektronicznych, słuchawki telefoniczne, urządzenia PDA, 
urządzenia do przechowywania danych, cyfrowe odtwarzacze me-
diów, odtwarzacze MP3, kamery i aparaty fotograficzne, etui na te-
lefony komórkowe, smartfony, tablety, urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, przenośne odtwarzacze mediów, cyfrowe odtwarzacze 
mediów, etui typu Flip Cover do  smartfonów, uchwyty przystoso-
wane do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, uchwyty 
samochodowe do  telefonów, kijki do  robienia selfie jako akcesoria 
do  smartfonów, stojaki dostosowane do  telefonów komórkowych, 
tabletów, laptopów i komputerów, torby do noszenia komputerów, 
sprzętu fotograficznego, sprzętu wideo, słuchawki, ładowarki, banki 
energii, zasilacze do smartfonów, tabletów i komputerów, kable USB, 
kable do komputerów, pamięć USB [pendrive], nośniki do przecho-
wywania danych, sprzęt peryferyjny do  komputerów, peryferyjne 
urządzenia komputerowe, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], 
klawiatury, podpórki pod nadgarstek do komputerów, podpórki pod 
nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, podkładki 
pod myszy, tablety, laptopy, telefony, smartfony, odtwarzacze wideo, 
monitory, wyświetlacze, zegarki inteligentne, smartfony w kształcie 
zegarka, opaski ostrzegawcze, opaski na ramię z kieszenią na smart-
fon, elektroniczne rejestratory tętna [inne niż do użytku medyczne-
go], krokomierze [pedometry], elektroniczne mierniki odległości .

(111) 329706 (220) 2019 09 13 (210) 504447
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Puchały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER BEES
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 03 .13 .04, 03 .13 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne do skóry .

(111) 329707 (220) 2019 09 13 (210) 504449
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) BEZOKULAROW .PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EyeLove
(510), (511) 5 leki, leki okulistyczne, krople do oczu, płyny do socze-
wek, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 9 soczewki kon-
taktowe, szkła do okularów, okulary, urządzenia optyczne, pojemniki 
do soczewek kontaktowych, oprogramowanie komputerowe do wy-
korzystania w okulistyce i optyce, 44 usługi medyczne, usługi okuli-
styczne, usługi optyczne, usługi informacyjne dotyczące soczewek 
kontaktowych .

(111) 329708 (220) 2019 09 14 (210) 504457
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MediQuick
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, środki odkażające, środki dezynfekcyjne, preparaty i arty-
kuły higieniczne, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, 
środki dezynfekujące do użytku domowego, środki sanitarne do ce-
lów medycznych .
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(111) 329709 (220) 2019 09 16 (210) 504462
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o serca Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawane 
bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, wi-
taminy i  preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i  mineralne, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będą-
ce suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dietetyczne dodatki do  żywności, proszki jako zamienniki posiłków, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie in-
formacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów 
farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi reklamowe i  marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, marke-
ting bezpośredni, organizowanie programów lojalnościowych do ce-
lów handlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 329710 (220) 2019 09 16 (210) 504463
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o oczy Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawane 
bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, wi-
taminy i  preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i  mineralne, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będą-
ce suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dietetyczne dodatki do  żywności, proszki jako zamienniki posiłków, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie in-
formacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów 
farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi reklamowe i  marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, marke-
ting bezpośredni, organizowanie programów lojalnościowych do ce-
lów handlowych, promocyjnych lub reklamowych .

(111) 329711 (220) 2019 09 16 (210) 504464
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gold Omega 3 w trosce o serca Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawa-
ne bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe 
i  mineralne, mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, mieszanki 
do  picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do  ce-
lów medycznych, dietetyczne dodatki do  żywności, proszki jako 
zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do  celów 
medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów 
dietetycznych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu 
na  temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów 
diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketin-
gowe, promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni, organizo-
wanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promo-
cyjnych lub reklamowych .

(111) 329712 (220) 2019 09 16 (210) 504468
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROBIOBAR
(540) 

(531) 26 .11 .03, 05 .03 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 30 batony zbożowe, batoniki muesli, wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, batoniki z polewą czekoladową, batony spożyw-
cze na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze] .

(111) 329713 (220) 2019 09 16 (210) 504483
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk 
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNOVIT
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty 
roślinne do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do  celów leczniczych, 
homogenizowana żywność przystosowana do  celów medycznych, 
immunostymulanty, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki 
pomocnicze [wspierające] do  celów medycznych, leki seroterapeu-
tyczne, leki wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, mech 
irlandzki do celów medycznych, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, od-
żywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty fito-
terapeutyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe, prepa-
raty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność 
homogenizowana przystosowana do  celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych .

(111) 329714 (220) 2019 09 16 (210) 504496
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) KOZICKA BEATA NOVA, Chynów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brykacze .pl
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, zabawki eduka-
cyjne, huśtawki, zabawki bujane, zabawki dmuchane, pojazdy-za-
bawki, pistolety-zabawki, hulajnogi-zabawki, zabawki nakręcane, 
zabawki budowlane, zabawki inteligentne, zabawki do  jeżdżenia, 
zabawki do  wody, zabawki do  pchania, zabawki tryskające wodą, 
zabawki konstrukcyjne, zabawki na  kółkach, zabawki-pojazdy ste-
rowane elektronicznie, klocki do  łączenia-zabawki, zabawki wyko-
nane z  drewna, zabawki w  postaci puzzli, nadmuchiwane zabawki 
do basenu, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki do sprzedaży 
w postaci zestawów, trampoliny, 35 promocja sprzedaży, administro-
wanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi im-
portowo-eksportowe, usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu .

(111) 329715 (220) 2019 09 16 (210) 504498
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA SUPER FRUITS&HERBS
(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-
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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) 329716 (220) 2019 09 16 (210) 504500
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA Bio Age
(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) 329717 (220) 2019 09 16 (210) 504509
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniaty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILARIX
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, kremy nielecznicze, 5 kremy lecz-
nicze, kremy farmaceutyczne .

(111) 329718 (220) 2019 09 16 (210) 504510
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ranigast
(540) 

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26 .01 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 329719 (220) 2019 09 16 (210) 504513
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniaty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEFROSCH

(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy nielecznicze, 
5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kremy lecznicze, kremy 
farmaceutyczne, insektycydy, 35 usługi w zakresie sprzedaży kosme-
tyków, farmaceutyków, naturalnych środków leczniczych, insektycy-
dów .

(111) 329720 (220) 2019 09 17 (210) 504516
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) WIŚNIEWSKI ANDRZEJ POUNDOUT, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCUR
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, biały, niebieski, czarny
(531) 03 .01 .06, 03 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mi-
neralne, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające kazeinę, napoje z  dodatkami dietetycznymi, preparaty 
pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z  witamin, suplementy diety z  białkiem sojowym, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, obuwie do  uprawiania sportów walki, obuwie 
sportowe, stroje do uprawiania sportów walki, odzież sportowa, 28 
gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, sprzęt sportowy, zabawkowy 
sprzęt sportowy, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, amunicja 
do  broni do  paintball, broń paintballowa-artykuły sportowe, broń 
do  szermierki, deski surfingowe, deski windsurfingowe, deskorolki, 
dyski sportowe, ekspandery-ćwiczenia, tarcze elektroniczne, flore-
ty do szermierki, gry automatyczne, gry automatyczne na monety, 
karty do gry, kije bilardowe, kije golfowe, kije hokejowe, kręgle, kule 
bilardowe, maski szermiercze, ochraniacze ciała do  użytku sporto-
wego, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze nóg do użytku 
sportowego, ochraniacze na  łokcie jako artykuły sportowe, ochra-
niacze na pięści jako artykuły sportowe, ochraniacze ciała do użytku 
sportowego, ochraniacze na  ramiona jako artykuły sportowe, pasy 
do podnoszenia ciężarów, piłki do gier, przyrządy gimnastyczne, rę-
kawice do futbolu amerykańskiego, rękawice baseballowe, rękawice 
bokserskie, rękawice do kick-boksingu, rękawice do sportów walki, 
rękawice golfowe, rowery treningowe stacjonarne, stoły bilardowe, 
stoły do piłkarzyków, worki treningowe, gruszki bokserskie na sprę-
żynie, tarcze treningowe do sztuk walki, 32 wody mineralne, napo-
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je dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, proszki do  sporządzania 
napojów, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, rozrywka, imprezy 
kulturalne, organizacja imprez rozrywkowych, przeprowadzanie 
imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, 
prowadzenie imprez kulturalnych, informacja o  imprezach rozryw-
kowych, szkolenie i instruktaż, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
organizowanie, przygotowywanie i  prowadzenie zawodów spor-
towych, organizowanie i  prowadzenie zawodów sportów walki, 
organizacja obozów sportowych, szkolenia techniczne w  zakresie 
bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie sportu i sztuk walki, publikacja 
czasopism, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych niepobieralnych, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi pu-
blikacji, publikacje multimedialne, publikowanie książek i  recenzji, 
publikowanie książek, publikowanie książek związanych ze  spor-
tem, publikowanie multimedialne książek, wydawanie czasopism 
i  książek w  postaci elektronicznej, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych 
nie do pobierania online, usługi wydawnicze w zakresie elektronicz-
nych książek i czasopism w Internecie .

(111) 329721 (220) 2019 09 17 (210) 504517
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) WARMIŃSKA FABRYKA OKIEN POSTĘP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Biskupiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) postęp
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, masy tynkarskie, zaprawy ce-
mentowe, kity, 6 materiały budowlane metalowe, belki metalowe, 
dachówka metalowa, drzwi metalowe, futryny do  drzwi metalo-
we, konstrukcje metalowe w  budownictwie, okiennice metalowe, 
odrzwia metalowe, okucia drzwiowe, okucia okienne, rynny meta-
lowe, schody metalowe, zbrojenie dla budownictwa metalowe, 17 
farby izolacyjne, materiały do  termoizolacji, mieszaniny izolacyj-
ne przeciw wilgoci w  budynkach, wyroby z  polistyrenu i  tworzyw 
sztucznych, a  szczególnie: płyty styropianowe oklejane, płyty war-
stwowe, płyty styropianowe ocieplane, materiały do  termoizolacji, 
wata szklana do  izolacji, wełna mineralna, mieszaniny izolacyjne 
do stosowania w budynkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
materiały konstrukcyjne niemetalowe, sufity niemetalowe, pokrycia 
ścian, zaprawa murarska, dachy niemetalowe, futryny niemetalo-
we, odrzwia niemetalowe, drzwi niemetalowe, drewno budowlane, 
okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, szkło konstruk-
cyjne, szkło okienne, elementy elewacyjne, elementy do ocieplania 
budynków, pokrycia niemetalowe ścian, rynny dachowe niemeta-
lowe, 37 usługi remontowo-budowlane, budowa domów mieszkal-
nych, placówek usługowo-produkcyjnych, budynków inwentarskich, 
tynkowanie, malowanie, murarstwo, rozbiórka domów, nadzór bu-
dowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi projektowania .

(111) 329722 (220) 2019 09 17 (210) 504520
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) WARMIŃSKA FABRYKA OKIEN POSTĘP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Biskupiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) postęp
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, masy tynkarskie, zaprawy ce-
mentowe, kity, 6 materiały budowlane metalowe, belki metalowe, 
dachówka metalowa, drzwi metalowe, futryny do  drzwi metalo-

we, konstrukcje metalowe w  budownictwie, okiennice metalowe, 
odrzwia metalowe, okucia drzwiowe, okucia okienne, rynny meta-
lowe, schody metalowe, zbrojenie dla budownictwa metalowe, 17 
farby izolacyjne, materiały do  termoizolacji, mieszaniny izolacyj-
ne przeciw wilgoci w  budynkach, wyroby z  polistyrenu i  tworzyw 
sztucznych, a  szczególnie: płyty styropianowe oklejane, płyty war-
stwowe, płyty styropianowe ocieplane, materiały do  termoizolacji, 
wata szklana do  izolacji, wełna mineralna, mieszaniny izolacyjne 
do stosowania w budynkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
materiały konstrukcyjne niemetalowe, sufity niemetalowe, pokrycia 
ścian, zaprawa murarska, dachy niemetalowe, futryny niemetalo-
we, odrzwia niemetalowe, drzwi niemetalowe, drewno budowlane, 
okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, szkło konstruk-
cyjne, szkło okienne, elementy elewacyjne, elementy do ocieplania 
budynków, pokrycia niemetalowe ścian, rynny dachowe niemeta-
lowe, 37 usługi remontowo-budowlane, budowa domów mieszkal-
nych, placówek usługowo-produkcyjnych, budynków inwentarskich, 
tynkowanie, malowanie, murarstwo, rozbiórka domów, nadzór bu-
dowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi projektowania .

(111) 329723 (220) 2019 09 17 (210) 504523
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) NEUROSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NeuroSpace
(510), (511) 9 kamery wideo do  nadzoru, kamery wideo przystoso-
wane do celów monitoringowych, urządzenia do monitoringu wizu-
alnego, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne i elektroniczne 
instalacje do wideo monitoringu, czujniki pomiarowe, elektroniczne 
czujniki pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, 
optyczne elementy pomiarowe, pomiarowe przyrządy fotograficz-
ne, optyczne urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiaro-
we, przyrządy do  wytwarzania zdjęć fotograficznych [9 przyrządy 
pomiarowe z  cyfrowym odczytem, przyrządy miernicze do  wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, czujniki elektroniczne, 
czujniki optyczne, obiektywy (soczewki) optyka, optyczne czytniki 
znaków, urządzenia do  optycznej transmisji cyfrowej, oprogramo-
wanie do  optycznego rozpoznawania znaków, oprogramowanie 
komputerowe (programy), programy do przetwarzania danych, pro-
gramy komputerowe do  przetwarzania danych, programy kompu-
terowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, mierniki elektro-
niczne, odbiorniki i nadajniki radiowe, optyczne nadajniki, nadajniki 
do przesyłania sygnałów elektronicznych, podzespoły elektroniczne, 
optyczne, komponenty elektryczne i elektroniczne, płytki z układa-
mi elektronicznymi, elektryczne lub elektroniczne moduły kontro-
lno-sterujące, 12 drony, drony cywilne, drony dostawcze, drony 
ratownicze, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, bezzało-
gowe statki powietrzne, bezzałogowe pojazdy badawcze, bezzało-
gowe pojazdy przewozowe, pojazdy bezzałogowe, samochody bez-
załogowe, 42 doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badaw-
czo-rozwojowe nad produktami, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mi-
kro mechanicznych, projektowanie optycznych i  mikro optycznych 
komponentów, projektowanie systemów elektronicznych, projek-
towanie i  opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elek-
tronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie 
systemów pomiarowych, opracowywanie metod pomiarowych i te-
stujących, badania w  dziedzinie technologii pomiarowych, projek-
towanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, badania 
i analizy naukowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo, ba-
dania i opracowywanie projektów technicznych, badania związane 
z  opracowywaniem programów i  oprogramowania komputerowe-
go, badania, opracowywanie, projektowanie i  ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, badania dotyczące technologii, badania 
dotyczące nauki, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe 
wspomagane komputerowo, badania techniczne z zakresu automa-
tycznych systemów identyfikacyjnych, badania dotyczące przetwa-
rzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji 
procesów technicznych, badania związane ze  skomputeryzowaną 
automatyzacją procesów przemysłowych, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, skomputeryzowana 
analiza danych .
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(111) 329724 (220) 2019 09 17 (210) 504537
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meDme .pl
(540) 

(591) niebieski, zielony, szary
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, dostarczanie wia-
domości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie 
wiadomości drogą elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty 
i  wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, 
emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem blogów online, 
nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, odbieranie 
i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji 
za pomocą komputera, przesyłanie wiadomości, transmisja danych 
przez Internet, transmisja informacji związanych z  preparatami far-
maceutycznymi, medycyną i  higieną udostępnianie forów interne-
towych online, udostępnianie online forów do  przesyłania wiado-
mości miedzy użytkownikami komputerów, zapewnienie dostępu 
do  blogów online, 41 instruktaż w  zakresie gimnastyki ciążowej, 
dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie informa-
cji edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, infor-
macja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
instruktaż w  zakresie gimnastyki, instruktaż w  zakresie pielęgnacji 
ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie 
zdrowia, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w  ce-
lach edukacyjnych, prowadzenie konkursów w  Internecie, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, przedstawianie filmów, publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, publikowanie tekstów, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, udostępnianie informacji na temat rozrywki 
za  pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawność fizycznej, udostęp-
nianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi informacji medycz-
nej, usługi informacyjne w  zakresie opieki medycznej, doradztwo 
w dziedzinie rodzenia, udzielanie informacji związanych z usługami 
opieki pielęgniarskiej, badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, 
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne, 
doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
doradztwo związane ze  stomatologią, konsultacje psychologiczne, 
ochrona zdrowia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, 
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w  zakresie odżywiania, 
poradnictwo żywieniowe, przeprowadzanie diagnozy chorób, udo-
stępnianie informacji medycznych w  zakresie dermatologii, udo-
stępnianie informacji medycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, 
udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie in-
formacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji medycznych, 
udzielanie informacji na  temat stomatologii, udzielanie informacji 
o wartości odżywczej produktów, udzielanie informacji na temat po-
radnictwa dietetycznego i rodzinnego, udzielanie informacji o uro-
dzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związa-
nych z  usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej-testy 
i  analizy, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegli-
wości medycznych .

(111) 329725 (220) 2019 09 17 (210) 504538
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Bielawy

(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot-
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero-
we, torby na  zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z  karto-
nu do  sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, bloczki do  zapisywania wyników, kupony z  zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do  kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto-
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or-
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usłu-
gi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy 
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agen-
cji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
cich w  sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za  po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w  centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, 
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i  bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 
wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa-
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywa-
nie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie 
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlo-
wych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa-
nia, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura po-
dróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, 
gier losowych i  loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
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nych i  edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i  festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal 
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 
usługi w  zakresie administrowania, zarządzania i  wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych, produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia, udostępnianie: salonów z  automatami do  gier, obiek-
tów i  sprzętu do  kasyn, obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i  sprzętu dla studia nagrań, wynajem 
obiektów i  sprzętu do  realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakre-
su bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: 
w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik ko-
munikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksy-
malnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi 
w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów 
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie-
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, usługi związane z  organizowaniem, prowadzeniem 
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i  administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękno-
ści, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona 
obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi .

(111) 329726 (220) 2019 09 17 (210) 504539
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Omnicare
(540) 

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary, szary, biały
(531) 05 .05 .20, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 329727 (220) 2019 09 17 (210) 504544
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medme .tv
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja 
programów typy telezakupy, produkcja programów związanych z te-
lezakupami, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 38 agencja 
informacyjne, fora dla serwisów społecznościowych, informacja o te-
lekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pomocą sieci komórkowych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowa-
nie połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kar-
tek z  życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, 
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych 

z  telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udo-
stępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi 
przywoławcze-radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, 
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usłu-
gi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w za-
kresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń-usługi telekomunikacyjne, wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz da-
nych, zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 41 
chronometraż imprez sportowych, dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, foto-
grafia, fotoreportaże, informacja o  edukacji, informacja o  imprezach 
rozrywkowych, informacja o  rekreacji, instruktaż w  zakresie aikido, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, kształcenie 
praktyczne-pokazy, kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż 
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, 
nauka gimnastyki, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
organizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów: organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i  prowadzenie kongresów, organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych: organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie loterii, organizowanie widowisk-impresariat, organi-
zowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przy-
jęć, rozrywki, pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych i  telewizyjnych, produkcja widowisk, prowa-
dzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, sporządzanie napisów np . do  filmów, 
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado-szkolenia 
z  japońskiej ceremonii picia herbaty, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania: udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobra-
nia w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do po-
brania, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, 
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi repor-
terskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi trenera osobi-
stego dotyczące treningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie, usłu-
gi w  zakresie oświaty-nauczanie, wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, 
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie 
spektakli na żywo, 44 usługi informacji medycznej, usługi informacyj-
ne w zakresie opieki medycznej, doradztwo w dziedzinie fizjoterapii, 
doradztwo w  dziedzinie rodzenia, udzielanie informacji związanych 
z usługami opieki pielęgniarskiej oraz położniczej, udzielanie informa-
cji związanych z opieką paliatywną, udzielanie porad medycznych dla 
osób niepełnosprawnych, porady w  zakresie farmakologii, informo-
wanie o usługach banków krwi, informowanie o usługach klinik me-
dycznych, informowanie o usługach kuracji uzdrowiskowych, informo-
wanie o usługach medycyny alternatywnej, informowanie o usługach 
sztucznego zapłodnienia oraz usługach zapładniania metodą in vitro, 
usługi telemedyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, do-
radztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradz-
two dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo 
medyczne w  zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne, doradztwo 
świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 
związane ze stomatologią, konsultacje psychologiczne, ochrona zdro-
wia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo 
psychologiczne, poradnictwo w  zakresie odżywiania, poradnictwo 
żywieniowe, przeprowadzenie diagnozy chorób, udostępnianie infor-
macji medycznej w  zakresie dermatologii, udostępnianie informacji 
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medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji 
na temat karmienia piersią, udzielanie informacji medycznych, udzie-
lanie informacji na temat stomatologii, udzielanie informacji o warto-
ści odżywczej produktów, udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie, udziela-
nie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługa-
mi medycznymi, usługi diagnostyki medycznej-testy i analizy, doradz-
two dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych .

(111) 329728 (220) 2019 09 17 (210) 504546
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BŁONIE
(510), (511) 32 piwo .

(111) 329729 (220) 2019 09 17 (210) 504548
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) SEVERNOGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościcino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HITBAITS
(510), (511) 28 gwizdki [wabiki] myśliwskie, wabiki do myślistwa lub 
rybołówstwa, czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki wędkarskie, 
kołowrotki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, spławiki wędkar-
skie, sprzęt wędkarski, sztuczne przynęty wędkarskie, wędki, więcie-
rze [pułapki na ryby], wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zapacho-
we przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, żyłki wędkarskie .

(111) 329730 (220) 2019 09 17 (210) 504549
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maliTan
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 cukierki do  celów medycznych, syropy do  użytku far-
maceutycznego, 30 pastylki [cukierki], miód .

(111) 329731 (220) 2019 09 17 (210) 504551
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Czyżyny
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot-
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero-
we, torby na  zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z  karto-
nu do  sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, bloczki do  zapisywania wyników, kupony z  zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do  kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto-
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 

marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or-
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usłu-
gi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy 
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agen-
cji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
cich w  sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za  po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w  centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, 
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i  bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 
wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa-
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych, w tym podnoszących standard obiektów, wykonywa-
nie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie 
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlo-
wych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa-
nia, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura po-
dróż, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, 
gier losowych i  loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
nych i  edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i  festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal 
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 
usługi w  zakresie administrowania, zarządzania i  wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych, produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia, udostępnianie: salonów z  automatami do  gier, obiek-
tów i  sprzętu do  kasyn, obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i  sprzętu dla studia nagrań, wynajem 
obiektów i  sprzętu do  realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakre-
su bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: 
w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik ko-
munikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksy-
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malnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi 
w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów 
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie-
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, usługi związane z  organizowaniem, prowadzeniem 
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i  administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękno-
ści, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona 
obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi .

(111) 329732 (220) 2019 09 17 (210) 504552
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Czyżyny
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot-
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero-
we, torby na  zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z  karto-
nu do  sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, bloczki do  zapisywania wyników, kupony z  zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do  kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto-
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or-
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usłu-
gi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy 
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agen-
cji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
cich w  sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za  po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 

zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w  centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, 
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i  bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 
wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa-
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych, w tym podnoszących standard obiektów, wykonywa-
nie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie 
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlo-
wych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa-
nia, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura po-
dróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, 
gier losowych i  loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
nych i  edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i  festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal 
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 
usługi w  zakresie administrowania, zarządzania i  wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych, produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia, udostępnianie: salonów z  automatami do  gier, obiek-
tów i  sprzętu do  kasyn, obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i  sprzętu dla studia nagrań, wynajem 
obiektów i  sprzętu do  realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakre-
su bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: 
w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik ko-
munikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksy-
malnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi 
w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów 
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie-
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, usługi związane z  organizowaniem, prowadzeniem 
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i  administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękno-
ści, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona 
obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi .

(111) 329733 (220) 2019 09 17 (210) 504553
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meDme
(540) 

(591) niebieski, jasnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, dostarczanie wia-
domości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie 



Nr 12/2020 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 45

wiadomości drogą elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty 
i  wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, 
emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 
nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, odbieranie 
i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji 
za pomocą komputera, przesyłanie wiadomości, transmisja danych 
przez Internet, transmisja danych związanych z  preparatami far-
maceutycznymi, medycyną i  higieną, udostępnianie online forów 
do  przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, 
zapewnianie dostępu do  blogów on-line, nadawanie i  transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów drogą radiową, 
nadawanie treści audiowizualnych i  multimedialnych za  pośred-
nictwem Internetu, nadawanie programów przez telewizję, 41 do-
starczanie informacji dotyczącej książek, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej, informacja 
o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, infor-
macje dotyczące działalności kulturalnej, instruktaż w zakresie gim-
nastyki, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie 
pielęgnacji urody, nauczanie w  zakresie zdrowia, produkcja filmów 
szkoleniowych, produkcja filmów w  celach edukacyjnych, prowa-
dzenie konkursów w  Internecie, prowadzenie kursów edukacyj-
nych, przedstawianie filmów, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów, szko-
lenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, udostępnianie informacji 
na  temat rozrywki za  pośrednictwem sieci komputerowych, udo-
stępnianie informacji edukacyjnych w  dziedzinie zdrowia i  spraw-
ności fizycznej, udostępnianie informacji o  nauczaniu on-line, 44 
usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki 
medycznej, doradztwo w dziedzinie rodzenia, udzielanie informacji 
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, badania w zakresie dia-
gnozy stanu zdrowia, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo 
psychologiczne, doradztwo świadczone za pośrednictwem Interne-
tu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje 
psychologiczne, ochrona zdrowia, poradnictwo dietetyczne, po-
radnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo 
w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, przeprowadzenie 
diagnozy chorób, udostępnianie informacji medycznej w  zakresie 
dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w  dziedzinie 
opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji na  temat karmienia 
piersią, udzielanie informacji medycznych, udzielanie informacji 
na  temat stomatologii, udzielanie informacji o  wartości odżywczej 
produktów, udzielanie informacji na  temat poradnictwa dietetycz-
nego i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie infor-
macji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami me-
dycznymi, usługi diagnostyki medycznej-testy i analizy, doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych .
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(732) NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Bielawy
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot-
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero-
we, torby na  zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z  karto-
nu do  sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, bloczki do  zapisywania wyników, kupony z  zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do  kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 

broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto-
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or-
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usłu-
gi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy 
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agen-
cji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
cich w  sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za  po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w  centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, 
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i  bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 
wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa-
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych, w tym podnoszących standard obiektów, wykonywa-
nie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie 
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlo-
wych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa-
nia, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura po-
dróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, 
gier losowych i  loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
nych i  edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i  festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal 
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 
usługi w  zakresie administrowania, zarządzania i  wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych, produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia, udostępnianie: salonów z  automatami do  gier, obiek-
tów i  sprzętu do  kasyn, obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i  sprzętu dla studia nagrań, wynajem 
obiektów i  sprzętu do  realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakre-
su bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
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tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: 
w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik ko-
munikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksy-
malnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi 
w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów 
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie-
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, usługi związane z  organizowaniem, prowadzeniem 
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i  administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękno-
ści, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona 
obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi .
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(732) NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Górna
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot-
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero-
we, torby na  zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z  karto-
nu do  sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, bloczki do  zapisywania wyników, kupony z  zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do  kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto-
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or-
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usłu-
gi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy 
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agen-
cji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
cich w  sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za  po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 

handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w  centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, 
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i  bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 
wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa-
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywa-
nie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie 
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlo-
wych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa-
nia, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura po-
dróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, 
gier losowych i  loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
nych i  edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i  festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal 
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 
usługi w  zakresie administrowania, zarządzania i  wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych, produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
tłumaczenia, udostępnianie: salonów z  automatami do  gier, obiek-
tów i  sprzętu do  kasyn, obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i  sprzętu dla studia nagrań, wynajem 
obiektów i  sprzętu do  realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakre-
su bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: 
w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik ko-
munikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksy-
malnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi 
w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów 
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie-
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, usługi związane z  organizowaniem, prowadzeniem 
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i  administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękno-
ści, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona 
obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi .

(111) 329736 (220) 2019 09 17 (210) 504556
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21
(732) NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Górna
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot-
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, 
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero-
we, torby na  zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z  karto-
nu do  sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na  artykuły 
spożywcze, bloczki do  zapisywania wyników, kupony z  zakładami, 
kupony bankowe, karty wyników, karty do  kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto-
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen-
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or-
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych oraz 
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usłu-
gi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na  umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy 
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agen-
cji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie 
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji 
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
cich w  sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za  po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw 
i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, 
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie 
i  wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han-
dlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, 
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w  centrach handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z  dzierżawą, zarzą-
dzaniem i  administrowaniem nieruchomościami oraz ich  obrotem, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z  kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, 
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i  bonów warto-
ściowych, w  tym w  związku z  programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 
wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa-
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji 
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywa-
nie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie 
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlo-
wych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa-
nia, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura po-
dróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie 
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, 
gier losowych i  loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kultural-
nych i  edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i  festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal 
kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 
usługi w  zakresie administrowania, zarządzania i  wynajmowania 
obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych, produkcja 
i  reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpo-
wszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 

tłumaczenia, udostępnianie: salonów z  automatami do  gier, obiek-
tów i  sprzętu do  kasyn, obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, obiektów i  sprzętu dla studia nagrań, wynajem 
obiektów i  sprzętu do  realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakre-
su bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: 
w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik ko-
munikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksy-
malnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi 
w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów 
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie-
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja tere-
nów zielonych, usługi związane z  organizowaniem, prowadzeniem 
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem 
i  administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękno-
ści, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona 
obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi .

(111) 329737 (220) 2019 09 18 (210) 504557
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BERGSON
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .03 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 substancje antybakteryjne, chemiczne dodatki grzybo 
i bakteriobójcze, srebro, związki srebra, srebro koloidalne, nanosre-
bro, 3 antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do ce-
lów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) 
do  użytku domowego [pranie], preparaty do  czyszczenia, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekują-
ce, mydło do golenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, środki do konserwacja skóry [pasty], ko-
smetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, zestawy kosme-
tyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczysz-
czające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła lecznicze, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, pasta do bu-
tów, perfumy, preparaty do prania, mydło przeciwpotowe do stóp, 
suche szampony, szampony, produkty toaletowe, toniki kosmetycz-
ne, pomadki do ust, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze plam, ze-
stawy kosmetyków, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, 5 produkty farma-
ceutyczne, suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie, 
preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze suplementy diety, 
kosmetyczne preparaty lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, od-
żywcze suplementy diety w postaci batonów, 30 batoniki i batoniki 
zbożowe, ciastka zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe batoniki 
i batony zbożowe, batony czekoladowe, batony muesli, słodycze, 32 
pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
bezalkoholowe napoje, esencje do  produkcji napojów, preparaty 
do produkcji napojów, syropy do napojów, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje 
owocowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje], woda [napoje], 
woda gazowana, woda mineralna [napoje], napoje energetyczne, 
35 sprzedaż wymienionych towarów: substancje antybakteryjne, 
chemiczne dodatki grzybo i  bakteriobójcze, srebro, związki srebra, 
srebro koloidalne, nanosrebro, antyperspiranty [środki przeciw-
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potne], balsamy inne niż do  celów medycznych, barwniki (środki 
chemiczne do  ożywiania kolorów) do  użytku domowego [pranie], 
preparaty do  czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i  zwierząt, mydła 
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydło do golenia, preparaty 
do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, środ-
ki do konserwacja skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mlecz-
ko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od  celów kosmetycznych, 
mydełka, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty do pra-
nia, mydło przeciwpotowe do  stóp, suche szampony, szampony, 
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda ko-
lońska, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków, produk-
ty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochro-
ny przeciwsłonecznej, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do  od-
chudzania, odżywcze suplementy diety, kosmetyczne preparaty 
lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, pastylki do  gazowanych 
napojów, proszki do  gazowanych napojów, bezalkoholowe napo-
je, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, 
syropy do napojów, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, soki owocowe, 
soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda mi-
neralna [napoje], napoje energetyczne, batoniki i batoniki zbożowe, 
ciastka zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe batoniki i  batony 
zbożowe, batony czekoladowe, batony muesli, słodycze .

(111) 329738 (220) 2019 09 18 (210) 504566
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 12
(732) KOZICKA BEATA NOVA, Chynów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brykacze .pl
(540) 

(591) żółty, jasnożółty, ciemnożółty, ciemnobrązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 gry zabawki i  akcesoria do  zabawy, zabawki eduka-
cyjne, huśtawki, zabawki bujane, zabawki dmuchane, pojazdy-za-
bawki, pistolety-zabawki, hulajnogi-zabawki, zabawki nakręcane, 
zabawki budowlane, zabawki inteligentne, zabawki do  jeżdżenia, 
zabawki do  wody, zabawki do  pchania zabawki tryskające wodą, 
zabawki konstrukcyjne, zabawki na  kółkach, zabawki-pojazdy ste-
rowane elektronicznie, klocki do  łączenia-zabawki, zabawki wyko-
nane z  drewna, zabawki w  postaci puzzli, nadmuchiwane zabawki 
do basenu, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki do sprzedaży 
w postaci zestawów, trampoliny, 35 promocja sprzedaży, administro-
wanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi im-
portowo-eksportowe, usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu .

(111) 329739 (220) 2019 09 18 (210) 504571
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE 
NAFTOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEROKOL
(510), (511) 1 chłodziwa .

(111) 329740 (220) 2019 09 18 (210) 504572
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) MJST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MAJESTY
(540) 

(531) 24 .09 .02, 24 .09 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, kaski ochronne do  uprawiania sportu, 25 rękawice 
narciarskie, buty narciarskie, odzież, kurtki, pikowane kurtki [odzież], 
czapki jako nakrycia głowy, rękawice narciarskie, buty narciarskie, 
odzież, kurtki, pikowane kurtki [odzież], czapki jako nakrycia gło-
wy, 28 pokrycie ślizgów nart, skóra focza [pokrycia na narty], torby 
na narty i deski surfingowe, wiązania do nart, kijki narciarskie, krawę-
dzie nart, narty, narty skiboardowe .

(111) 329741 (220) 2019 09 18 (210) 504578
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) MJST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THORN
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież kompre-
syjna, 18 torby gimnastyczne, plecaki, 25 odzież, odzież gimnastycz-
na, czapki jako nakrycia głowy, 27 maty gimnastyczne, 28 hantle, ar-
tykuły gimnastyczne, ekspandery [ćwiczenia], maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, ochraniacze [części strojów sportowych], pasy 
do  podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki do  gier, piłki 
do gier i zabaw, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, stacjo-
narne rowery treningowe, worki treningowe .

(111) 329742 (220) 2019 09 18 (210) 504583
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGB Banki Spółdzielcze Jesteśmy dla Ciebie
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, publikacje 
na  nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa na  nośniku papie-
rowym, 35 usługi w  zakresie organizowania aukcji, 36 usługi ma-
klerskie, usługi w  zakresie wykonywania czynności powierniczych, 
prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania rozliczeń 
pieniężnych, przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczęd-
nościowych, przyjmowania i dokonywania lokat w bankach, udzie-
lania i  zaciągania kredytów w  bankach oraz pożyczek pieniężnych, 
udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji bankowych, wyko-
nywania operacji czekowych i  wekslowych, dokonywania obrotu 
wartościami dewizowymi, prowadzenia obsługi finansowej obrotów 
międzynarodowych, prowadzenia obsługi pożyczek bankowych, 
emitowania papierów wartościowych, dokonywania obrotu oraz 
prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, emito-
wania i  obsługi kart kredytowych, przechowywania przedmiotów 
i papierów wartościowych, udostępniania skrytek sejfowych, doko-
nywania skupu i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe, 
faktoringowe, underwritingowe w  zakresie doradztwa ekonomicz-
nego, usługi ubezpieczeniowe w  zakresie ekspertyz dotyczących 
tematyki ekonomiczno-finansowej, 41 usługi w  zakresie nauczania 
i szkolenia dotyczące finansów i bankowości, usługi w zakresie publi-
kacji multimedialnej, usługi w zakresie publikowania tekstów innych 
niż reklamowe .
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(111) 329743 (220) 2019 09 18 (210) 504587
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZL
(540) 

(591) fioletowy
(531) 18 .05 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .05
(510), (511) 7 mechanizmy napędowe, napędy do maszyn, elektrycz-
ne napędy do maszyn, silniki statków powietrznych, silniki lotnicze, 
silniki do maszyn, silniki do pojazdów innych niż lądowe, urządzenia 
wiertnicze do wydobywania ropy naftowej, maszyny wydobywcze, 
maszyny do  robót ziemnych, maszyny i  urządzenia dla przemy-
słu wydobywczego, 9 utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i  do  namierzania celu, 
detektory, elektryczne aparaty nadzorujące, układy elektroniczne, 
czujniki pomiarowe, kamery, urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
przechowywania, nadawania, transmisji lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazu, moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], elektroniczne 
celowniki dla artylerii i do broni, elektroniczne systemy, urządzenia 
i  przyrządy nawigacyjne i  radionawigacyjne, sprzęt komputerowy 
i urządzenia do kompilacji i przetwarzania danych pozycjonujących 
i  lokalizacyjnych, system naprowadzania pocisków, urządzenia ce-
lownicze na  podczerwień, urządzenia GPS, urządzenia kartogra-
ficzne, automatyczne systemy wykrywania dronów, elektroniczne 
układy pomiarowe, elektroniczne układy sterujące, elektroniczne 
systemy akwizycja danych, lotnicze urządzenia komunikacyjne, 12 
pojazdy do poruszania się po lądzie, w wodzie i powietrzu, pojazdy 
lotnicze, pojazdy bezzałogowe, bezzałogowe pojazdy powietrzne, 
bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż 
zabawki, drony cywilne, drony wojskowe, bezzałogowe platformy 
powietrzne, statki powietrzne do celów militarnych, zdalnie sterowa-
ne obiekty latające, silniki do pojazdów lądowych, części zamienne 
do wymienionych produktów .

(111) 329744 (220) 2019 09 18 (210) 504589
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LONG4HAIR BY OCEANIC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwsłoneczne i  po  opalaniu, mydła, środki do  mycia 
i  kąpieli, kosmetyki do  demakijażu, kosmetyki do  rzęs i  brwi, ko-
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, 
serum do  włosów, odżywki i  szampony, środki do  pielęgnacji ust, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci 
ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 
serum przyspieszające wzrost rzęs, brwi, włosów, maseczki do twa-
rzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, 
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki 
toaletowe, podkłady i  pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produk-
ty i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, 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, gąbecz-
ki i  gąbki do  makijażu, pędzelki do  makijażu, pędzle kosmetyczne, 
aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia, szczotki i grzebienie 
do włosów, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do paznokci .

(111) 329745 (220) 2019 09 18 (210) 504590
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12

(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LONG4NAILS BY OCEANIC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwsłoneczne i  po  opalaniu, mydła, środki do  mycia 
i  kąpieli, kosmetyki do  demakijażu, kosmetyki do  rzęs i  brwi, ko-
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, 
serum do  włosów, odżywki i  szampony, środki do  pielęgnacji ust, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci 
ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, 
serum przyspieszające wzrost rzęs, brwi, włosów, maseczki do twa-
rzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, 
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki 
toaletowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tu-
sze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze 
podkłady i  pudry, lecznicze preparaty na  porost włosów, lecznicze 
preparaty na  porost rzęs i  brwi, lecznicze preparaty do  paznokci, 
maski do  celów leczniczych, 21 przybory kosmetyczne i  toaleto-
we, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąbki do makijażu, pędzelki 
do makijażu, pędzle kosmetyczne, aplikatory do kosmetyków, pędz-
le do golenia, szczotki i grzebienie do włosów, szczoteczki do rzęs, 
szczoteczki do paznokci .

(111) 329746 (220) 2019 09 18 (210) 504592
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOCIAN OKAZJE
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, po-
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi merchandisingu .

(111) 329747 (220) 2019 09 18 (210) 504595
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) WITECKA KATARZYNA KOCHAMKWIATY .PL, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAMKWIATY .pl
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony
(531) 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 44 układanie kwiatów .

(111) 329748 (220) 2019 09 18 (210) 504599
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) Mars, Incorporated, McLean (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Better World For Pets
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 03 .06 .03, 29 .01 .01
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i  leśne, ziarna i  nasiona, 
żywe zwierzęta, ptaki i  ryby, kość mątwy, kości dla psów, artykuły 
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jadalne do  żucia dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, świeże owoce 
i warzywa, artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, ptaków i  ryb, 
35 promowanie świadomości społecznej na  temat potrzeby adop-
cji zwierząt, odpowiedzialności związanej z  posiadaniem zwierząt 
domowych oraz właściwej opieki i traktowania zwierząt domowych, 
44 udzielanie informacji dotyczących zwierząt i zwierząt domowych, 
w zakresie karmienia oraz odżywiania, 45 udzielanie informacji na te-
mat adopcji zwierząt domowych .

(111) 329749 (220) 2019 09 18 (210) 504600
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) PORUCZNIK ARTUR PRO JURIS KANCELARIA 
ODSZKODOWAWCZA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pro juris
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i  zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, admi-
nistrowanie przedsiębiorstwem, dostarczanie informacji w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania, w  tym infor-
macji dostarczanych za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
w  systemie on-line, za  pomocą Internetu i  multimedialnej ogólno-
światowej sieci komputerowej WWW, czynności biurowe, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rachunkowości, 
księgowości i audytu, usługi w zakresie prowadzenia spraw podat-
kowych i  doradztwa w  tej dziedzinie, usługi przetwarzania danych 
w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania 
w  dziedzinie ubezpieczeń i  finansów, ryzyka związanego z  prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania w  dziedzinie 
ubezpieczeń, usługi badania rynku, organizowania wystaw i targów 
handlowych, pomoc w  zarządzaniu w  zakresie działalności gospo-
darczej i handlowej przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, 
reklama, 36 usługi pośrednictwa finansowego, polegające na  oce-
nie roszczeń odszkodowawczych, obliczaniu ryzyka i  poniesionych 
szkód, ocenie ryzyka, prowadzeniu negocjacji z podmiotami odpo-
wiedzialnymi za  powstanie szkody, likwidacji szkody oraz docho-
dzenia roszczeń ubezpieczeniowych, pośrednictwo w  uzyskiwaniu 
odszkodowań powypadkowych, usługi pośrednictwa pomiędzy po-
szkodowanym a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo 
w likwidacji szkód powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru 
odszkodowania, kontrola prawidłowości i  terminowości ubezpie-
czyciela, usługi finansowe, doradztwo finansowe, ubezpieczenia, 
wykonywanie umów ubezpieczeniowych, usługi brokerskie w  za-
kresie funduszy emerytalno-rentowych, usługi ubezpieczeniowe 
bezpośrednie i  pośrednie-reasekuracyjne, usługi ubezpieczeniowe 
jednorazowe, powtarzające się oraz kombinowane, usługi ubezpie-
czeniowe w zakresie wypadków, chorób, casco pojazdów lądowych 
i  szynowych, przedmiotów w  transporcie, szkód spowodowanych 
żywiołami, szkód rzeczowych, odpowiedzialności cywilnej, kredytu 
oraz strat finansowych, ochrony prawnej, pośrednictwo w sprzedaży 
ubezpieczeń, inwestowania na rynku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na  rynku nieruchomości, usługi w  dziedzinie 
zawierania umów w zakresie ubezpieczeń i asekuracji oraz funduszy 
emerytalno-rentowych, usługi w zakresie rozpatrywania skarg i za-
spakajania roszczeń wynikających z  usług ubezpieczeniowych i  fi-
nansowych, usługi powiernicze, usługi maklerskie i zarządzania fun-
duszami, usługi związane z zarządzaniem holdingami, inwestowanie 
kapitałowe w nowe spółki, przygotowywanie raportów finansowych 
i  ubezpieczeniowych, usługi w  zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami oraz obrotu nieruchomościami, w tym zakup, sprzedaż i po-
średnictwo oraz doradztwo w  zakresie zakupu, sprzedaży, pośred-
nictwa i  wycen majątkowych nieruchomości, ściąganie należności, 
41 organizowanie i  prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia, 
usługi organizowania szkoleń, seminariów, sympozjów, warsztatów, 
nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe .

(111) 329750 (220) 2019 09 19 (210) 504609
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fly .pl

(510), (511) 35 sprzedaż towarów z  branży turystycznej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe, 
karty identyfikacyjne i  rabatowe upoważniające do  zniżek, bilety, 
publikacje papierowe, książki, czasopisma, gazety, albumy, materia-
ły drukowane, materiały do nauczania, papier, foldery, przewodniki, 
mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystycz-
ny i  sportowy, tektura i  wyroby z  tych materiałów, druki firmowe, 
opakowania reklamowe z papieru i  innych tworzyw, wydawnictwa, 
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe, filmy, reportaże, filmy zarejestrowane 
na  taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach 
optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych z nagraniami dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, 
płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hote-
larskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się 
i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z ka-
talogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie koresponden-
cyjne, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie interne-
towej, za pośrednictwem systemu telezakupów, używając środków 
telekomunikacji, organizacja targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, pomoc w  pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na  zasadzie franchisingu, 
wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, usługi w  zakresie reklamy i  promocji, w  tym: 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o  powyż-
szych usługach, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji 
miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi podmiotami 
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych z wyjątkiem rezerwacji 
miejsc w  hotelach i  pensjonatach, organizowanie wczasów rekre-
acyjnych i  wypoczynkowych z  wyjątkiem rezerwacji miejsc w  ho-
telach i  pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży, 
wycieczek, w tym organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej 
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w  hotelach i  pensjonatach . organizacja 
pobytów biznesowych, w kraju i  za granicą z wyjątkiem rezerwacji 
miejsc w  hotelach i  pensjonatach, rezerwacja miejsc w  środkach 
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komu-
nikacji i podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjo-
natach, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru 
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i  samolotami, usługi 
bagażowe, transport pieniędzy i  rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informa-
cja o  transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie infor-
macji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie turystyczne związane 
z  informacją dotyczącą podroży, informacją o  taryfach, rozkładach 
jazdy i  sposobach transportu, rezerwacja miejsc podróży z  wyjąt-
kiem rezerwacji miejsc w  hotelach i  pensjonatach, rezerwacja bile-
tów lotniczych, kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach 
komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, wynajem 
samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, promów, pakowanie 
towarów, dostawa i transport paczek, transport bagażu, pośrednic-
two w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych, przewoź-
ników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz 
organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organiza-
cja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja o powyższych 
usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją 
pokoi w hotelach i pensjonatach przez biura podróży, świadczenie 
usług hotelarskich, organizowanie i  zapewnianie zakwaterowania, 
w  tym rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyj-
nych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, 
udostępnianie miejsc na  campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, usługi 
kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomiczną z  własnym 
transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł, 
zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach .

(111) 329751 (220) 2019 09 19 (210) 504610
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
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(732) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fly .pl
(540) 

(591) biały, czerwony, jasnopomarańczowy, 
ciemnopomarańczowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z  branży turystycznej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe, 
karty identyfikacyjne i  rabatowe upoważniające do  zniżek, bilety, 
publikacje papierowe, książki, czasopisma, gazety, albumy, materia-
ły drukowane, materiały do nauczania, papier, foldery, przewodniki, 
mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny 
i sportowy, tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opa-
kowania reklamowe z papieru i  innych tworzyw, wydawnictwa, pa-
peterie, druki eksploatacyjne, w  tym programy imprez, materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe, filmy, reportaże, filmy zarejestrowane 
na  taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach 
optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych z nagraniami dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, 
płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hote-
larskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się 
i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z ka-
talogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie koresponden-
cyjne, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie interne-
towej, za pośrednictwem systemu telezakupów, używając środków 
telekomunikacji, organizacja targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, pomoc w  pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na  zasadzie franchisingu, 
wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, usługi w  zakresie reklamy i  promocji, w  tym: 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o  powyż-
szych usługach, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji 
miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi podmiotami 
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych z wyjątkiem rezerwacji 
miejsc w  hotelach i  pensjonatach, organizowanie wczasów rekre-
acyjnych i  wypoczynkowych z  wyjątkiem rezerwacji miejsc w  ho-
telach i  pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży, 
wycieczek, w tym organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej 
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w  hotelach i  pensjonatach, organizacja 
pobytów biznesowych, w kraju i  za granicą z wyjątkiem rezerwacji 
miejsc w  hotelach i  pensjonatach, rezerwacja miejsc w  środkach 
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komu-
nikacji i podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjo-
natach, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru 
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i  samolotami, usługi 
bagażowe, transport pieniędzy i  rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informa-
cja o  transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie infor-
macji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie turystyczne związane 
z  informacją dotyczącą podroży, informacją o  taryfach, rozkładach 
jazdy i  sposobach transportu, rezerwacja miejsc podróży z  wyjąt-
kiem rezerwacji miejsc w  hotelach i  pensjonatach, rezerwacja bile-
tów lotniczych, kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach 
komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, wynajem 
samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, promów, pakowanie 
towarów, dostawa i transport paczek, transport bagażu, pośrednic-
two w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych, przewoź-
ników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz 
organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organiza-
cja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja o powyższych 
usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją 
pokoi w hotelach i pensjonatach przez biura podróży, świadczenie 

usług hotelarskich, organizowanie i  zapewnianie zakwaterowania, 
w  tym rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyj-
nych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, 
udostępnianie miejsc na  campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, usługi 
kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomiczną z  własnym 
transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł, 
zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach .

(111) 329752 (220) 2019 09 19 (210) 504622
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Embassy
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, czarny
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń do sa-
modzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe, substytuty 
tytoniu (nie  do  celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, 
zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła papierosowa, gilzy papierosowe, 
filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, 
ręczne urządzenia do  umieszczania tytoniu w  papierowych gilzach, 
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania .

(111) 329753 (220) 2019 09 19 (210) 504623
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Jawor (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOPHEN
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, kosmetyki do  makijażu, mydła i  żele, preparaty do  depilacji 
i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty do włosów, chusteczki dla niemowląt nasączo-
ne preparatami do czyszczenia, chusteczki jednorazowe nasączone 
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olej-
kami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów 
higienicznych i  kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do  higie-
ny intymnej dla kobiet, kosmetyki do  pielęgnacji urody, kosmetyki 
do stosowania na skórę, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
kosmetyki w  postaci kremów, kremy BB, kremy do  mycia, kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy 
kojące do  użytku kosmetycznego, mleczko kosmetyczne, nasączo-
ne chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], 
nawilżane chusteczki kosmetyczne, nielecznicze preparaty do  pie-
lęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji urody, olejki 
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do ciała i twarzy, olejki 
do twarzy, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania 
ciała, preparaty do  higieny intymnej lub do  celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty 
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do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli i prysznicowe, płynne kremy [kosmetyki], pły-
ny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty pod prysznic, 
produkty do mycia rąk, środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic 
i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], dezodoranty do  ciała [wyroby perfumeryjne], perfumeryjne 
(produkty-), esencjonalne (olejki-), perfumowane wody toaletowe, 
perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, perfumy w  postaci 
stałej, perfumy w  płynie, preparaty zapachowe, produkty perfu-
meryjne, zapachowe płyny i  kremy do  pielęgnacji ciała, kolorowe 
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-
tyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i pre-
paraty toaletowe, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści 
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecz-
nicze produkty do  pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
toaletowe, olejki i płyny do masażu, perfumowane balsamy do cia-
ła [preparaty toaletowe], preparaty higieniczne w  postaci środków 
toaletowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty 
kosmetyczne do twarzy, preparaty zmiękczające [kosmetyki], płatki 
oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające nasą-
czone preparatami toaletowymi, waciki do  celów kosmetycznych, 
wata do  celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, pasta do  zę-
bów, płyny do  płukania jamy ustnej, płyny do  czyszczenia zębów, 
preparaty do  pielęgnacji zębów, preparaty do  czyszczenia zębów, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, prepara-
ty odświeżające oddech do higieny osobistej, środki do czyszczenia 
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, 
kremy perfumowane, kremy do aromaterapii, mydła do użytku do-
mowego, balsamy do brody, balsamy do włosów, balsam odżywczy, 
farby do włosów, farby do brody, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyki do włosów, kremy do pie-
lęgnacji włosów, kremy do  włosów, odżywki do  włosów, odżywki 
do włosów dla niemowląt, olejki do brody, olejki kąpielowe do pie-
lęgnacji włosów, pianka do włosów, płukanki do włosów [szampon 
z  odżywką], płukanki do  włosów [do  użytku kosmetycznego], po-
mady do  celów kosmetycznych, płukanki do  włosów [do  użytku 
kosmetycznego], pomady do  celów kosmetycznych, preparaty 
do barwienia włosów, preparaty do falowania i kręcenia włosów, pre-
paraty do pielęgnacji brody, preparaty do układania włosów, prepa-
raty nabłyszczające do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, płyny do włosów, szampony, szampony dla niemowląt, 
szampony do włosów dla ludzi, środki do nawilżania włosów, środki 
zmiękczające do  włosów, szampony przeciwłupieżowe, szampony 
nielecznicze, szampony z odżywką do włosów, żele do włosów, bal-
samy do  ciała, balsamy do  celów kosmetycznych, balsamy dla nie-
mowląt, balsamy do  rąk, balsamy, inne niż do  celów medycznych, 
emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne 
peelingi do  ciała, kosmetyczne środki nawilżające, krem przeciw-
zmarszczkowy, kremy do ciała, kremy do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], kremy do rąk, kremy do skóry, kremy do twarzy do użytku ko-
smetycznego, kremy do twarzy i ciała, wszystkie wyżej wspomniane 
towary nie do użytku w związku ze zwierzętami i bydłem .

(111) 329754 (220) 2019 09 20 (210) 504653
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY NA GRILLA GRILLAND
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy, czerwony, żółty
(531) 26 .05 .16, 26 .05 .18, 01 .15 .05, 13 .03 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .15

(510), (511) 29 mięso, wyroby mięsne, kiełbasy, wędliny, drób, wyro-
by z drobiu, dziczyzna, wyroby z dziczyzny, produkty sojowe, ryby, 
owoce morza i mięczaki, sery, tofu .

(111) 329755 (220) 2019 09 20 (210) 504654
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas na Jesień
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informa-
cyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biulety-
ny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, 
czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane 
ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, kar-
ty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, ma-
teriały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papiero-
we, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyl-
dy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, pośrednictwo 
handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprze-
daży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na  temat towarów 
i  usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, kampanie marketingowe, usługi handlu detaliczne-
go i hurtowego napojów owocowych, wody, soków, aromatyzowa-
nych napojów gazowanych, napojów bezalkoholowych, preparatów 
do  produkcji napojów, syropów do  napojów, piwa i  produktów pi-
wowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokopro-
centowych, cydru, napojów alkoholowych (z  wyjątkiem piwa), pre-
paratów do produkcji napojów alkoholowych, wina, win musujących, 
wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych .

(111) 329756 (220) 2019 09 20 (210) 504656
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inspired by Nature
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
02 .09 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14
(510), (511) 3 preparaty do prania, płyny i proszki do prania, wybiela-
cze stosowane w pralnictwie, środki do płukania do prania, dodatki 
do prania, płyny do czyszczenia, środki do czyszczenia toalet, tablet-
ki do zmywarek, detergenty do zmywania naczyń .

(111) 329757 (220) 2019 09 20 (210) 504657
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) URSYN-NIEMCEWICZ JULIUSZ, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Festiwal Muzyka Narodów Juliusz Ursyn-Niemcewicz i  Jego 
Goście
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(510), (511) 41 organizowanie i  prowadzenie koncertów [rozrywka], 
organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk, wysta-
wianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych .

(111) 329758 (220) 2019 09 20 (210) 504662
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) Pizza Hut International, LLC, Plano (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN FRANCISCO STYLE PIZZA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 07 .11 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 30 pizza .

(111) 329759 (220) 2019 09 20 (210) 504663
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) PREMIER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUROPAPROPERTY .COM
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, pu-
blikacje reklamowe, roczniki (publikacje drukowane), publikacje 
periodyczne, 35 rozpowszechnianie reklam, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama, reklama koresponden-
cyjna, publikowanie tekstów reklamowych, reklama zewnętrzna, 
telemarketing, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi marketin-
gowe, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie konkursów, publikowanie on-line .

(111) 329760 (220) 2019 09 20 (210) 504664
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OFTALOZ PRO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do  celów me-
dycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów 
medycznych, krople do  celów medycznych, plastry do  celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, 
środki i  preparaty higieniczne do  celów medycznych, suplementy 
diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do ce-
lów medycznych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do ce-
lów medycznych .

(111) 329761 (220) 2019 09 20 (210) 504665
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) JASIÓK ALICJA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Emmanuelle Audre
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .13
(510), (511) 9 książki elektroniczne do  pobrania, fotografie cyfrowe 
do pobrania, nagrane filmy, filmy wideo, filmy rysunkowe animowa-
ne, muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji teksto-
wych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 16 książki, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], obrazy, obrazy artystyczne, obrazy i zdję-
cia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, rysunki, reprezentacje 
graficzne [rysunki, obrazy] .

(111) 329762 (220) 2019 09 20 (210) 504668
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04

(732) ADBOR BOROWIECCY SPÓŁKA JAWNA, Kamyk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a adbor
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 27 .05 .24
(510), (511) 12 wózki dla dzieci i  niemowląt, wózki głębokie, space-
rowe, wielofunkcyjne, pojedyncze i podwójne, części i wyposażenie 
do tych wózków ujęte w tej klasie, pokrycia do wózków dziecięcych, 
budki do  wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na  nóżki 
do wózków dziecięcych, torby specjalnie przystosowane do wózków 
dziecięcych, krzesełka bezpieczeństwa i  foteliki bezpieczeństwa 
do przewozu dzieci w pojazdach, rowery dla dzieci i części zamienne 
do nich, hulajnogi, 28 gry i zabawki dla dzieci, bujaki jako huśtawki 
dla dzieci, huśtawki dla dzieci, sanki dla dzieci, wózki dla lalek, hulaj-
nogi jako zabawki .

(111) 329763 (220) 2019 09 20 (210) 504673
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) KOPEK DARIUSZ, Kochanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Raston
(510), (511) 19 beton, elementy wykończeniowe budowlane nieme-
talowe, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały 
budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia ścienne 
nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy budow-
lane, masy tynkarskie, elementy dekoracyjne budowlane niemetalo-
we, elementy specjalne budowlane niemetalowe .

(111) 329764 (220) 2019 09 20 (210) 504674
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) KOPEK DARIUSZ, Kochanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Arraston
(510), (511) 2 barwniki, farby, farby ceramiczne, farby akrylowe, farby 
zewnętrzne, farby wewnętrzne, farby dekoracyjne, powłoki, kolo-
ranty, lakiery, podkłady, rozcieńczalniki do farb, utrwalacze do farb, 
wiążące środki do farb, 19 beton, elementy wykończeniowe budow-
lane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe 
materiały budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia 
ścienne nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy 
budowlane, masy tynkarskie, elementy dekoracyjne budowlane nie-
metalowe, elementy specjalne budowlane niemetalowe .

(111) 329765 (220) 2019 09 20 (210) 504675
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) CIECHAŃSKA MARIOLA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAFRYZKA
(510), (511) 44 salon fryzjerski, fryzjerstwo, usługi salonów fryzjer-
skich, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi męskich salonów 
fryzjerskich, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, stylizacja, ukła-
danie włosów, kuracje do  włosów, ścinanie włosów, mycie włosów 
szamponem, odbudowa włosów, udzielanie informacji w dziedzinie 
stylizacji włosów, usługi doradztwa w  zakresie pielęgnacji włosów, 
usługi farbowania włosów, usługi prostowania włosów, usługi kręce-
nia włosów, usługi rozjaśniania włosów, usługi w zakresie pielęgna-
cji włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, barber, golenie brody, 
kompleksowe trymowanie i konturowanie brody, odsiwianie włosów 
i brody .

(111) 329766 (220) 2019 09 20 (210) 504686
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
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(732) HELM AG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Naktos
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicydy, herbi-
cydy .

(111) 329767 (220) 2019 09 20 (210) 504690
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) Car Service Group CZ, s .r .o ., Praga (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASH4CAR FINANSOWANIE SAMOCHODÓW
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 18 .01 .09, 18 .01 .23, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 27 .07 .01, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi pożyczek finansowych, 
udzielanie pożyczek zabezpieczonych, pożyczanie pod zastaw, le-
asing finansowy, usługi ubezpieczeniowe, informacja finansowa, 
usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, 39 wynajem 
środków transportu, pożyczanie środków transportu, usługi w zakre-
sie garażowania pojazdów, parkowanie pojazdów .

(111) 329768 (220) 2019 09 20 (210) 504696
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) LUMARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 360° EST . 2014
(540) 

(531) 26 .01 .04, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .07 .03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, usługi barów i restauracji, restauracje oferu-
jące dania na wynos, pizzerie .

(111) 329769 (220) 2019 09 20 (210) 504699
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) PLATINUM SPÓŁKA JAWNA P . BERNATEK, A . WARCHLEWSKI, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLATINUM
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsultacje denty-
styczne, stomatologia z sedacją, stomatologia w znieczuleniu ogól-
nym, stomatologia kosmetyczna i estetyczna, doradztwo związane 
ze  stomatologią, usługi ortodontyczne, periodontologia i  profilak-
tyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zacho-
wawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, usługi w  zakresie wybielania 
zębów, chirurgia stomatologiczna i  implantologia stomatologiczna, 
opieka medyczna i zdrowotna, usługi w zakresie radiologii i radiowi-
zjografii stomatologicznej, tomografia komputerowa, zdjęcie panto-
mograficzne, usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
medycyna estetyczna, implantologia, stomatologia estetyczna, usłu-
gi skanowania wewnątrzustnego .

(111) 329770 (220) 2019 09 22 (210) 504707
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIVA POLAND
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 24 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety do  kontroli cholesterolu, pyłek 
pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety spo-
rządzone głównie z  minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z  witamin, nutraceutyki do  stosowania jako suplementy 
diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy 
diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, naturalne suplemen-
ty diety do  leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się 
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia 
będące suplementami diety, suplementy witaminowe do  stosowa-
nia w  dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie 
z  magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy die-
ty, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy die-
ty, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
suplementy mineralne do  żywności, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wap-
niem, suplementy z  siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy ziołowe w  płynie, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w  płynie, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w  postaci 
plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplemen-
ty diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety do  użytku dietetycznego, suple-
menty diety do  użytku medycznego, suplementy diety z  białkiem 
sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, su-
plementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się 
głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy 
diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane 
do użytku jako suplement diety, suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze skła-
dające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi 
przystosowane do  celów medycznych, ziołowe suplementy diety 
dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stoso-
wane profilaktycznie i  dla rekonwalescentów, mieszanki do  picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwia-
jących uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające 
substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie suplementów odżywczych, naturalne środki lecznicze, 
jujuba lecznicza, talk leczniczy, cukier leczniczy, kremy lecznicze, 
zioła lecznicze, toniki lecznicze, olejki lecznicze, maści lecznicze, ko-
rzenie lecznicze, napary lecznicze, lecznicze balsamy, kompresy lecz-
nicze, spraye lecznicze, lecznicze preparaty do leczenia skóry, maści 
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lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze kremy ochronne, leczniczy korzeń lukrecji, lecz-
nicze napary ziołowe, preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaź-
nych, lecznicze płyny do włosów, leczniczy balsam do rąk, lecznicze 
kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze peelingi do twa-
rzy, lecznicze kremy do  ust, lecznicze dodatki do  żywności, leczni-
cze balsamy do stóp, lecznicze kremy do stóp, balsamy zawierające 
substancje lecznicze, spraye lecznicze do  gardła, lecznicze pastylki 
do  ssania, uniwersalne lecznicze maści mentolowe, uniwersalne 
lecznicze balsamy przeciwbólowe, preparaty i substancje lecznicze, 
lecznicze żele do ciała, lecznicze pudry do ciała, wyciągi z roślin lecz-
niczych, napoje stosowane w lecznictwie, słodycze do celów leczni-
czych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, cukierki 
do  celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do  leczenia ran, 
lecznicze kuracje do skóry głowy, środki lecznicze przeciw poceniu 
się, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, żeń-szeń do  użytku leczniczego, napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, natu-
ralna glina do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów 
medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
suplementów diety oraz naturalnych środków leczniczych .

(111) 329771 (220) 2019 09 22 (210) 504708
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 04
(732) JAKUSZYK WIKTOR, Wałcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Alizoo
(510), (511) 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla kotów, obroże 
dla psów, obroże dla zwierząt domowych, elektroniczne obroże dla 
zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające in-
formacje medyczne, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, smy-
cze dla zwierząt domowych, smycze dla psów, skórzane smycze, nosi-
dełka dla zwierząt, kagańce, buty dla psów, getry dla zwierząt, kokardy 
dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla zwierząt, odzież 
dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, stroje dla zwierząt domo-
wych, szelki do prowadzenia zwierząt, pejcze dla zwierząt, 20 budy, 
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwie-
rząt domowych, klatki i  skrzynki dla zwierząt domowych, budki dla 
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, kosze do spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, do prze-
wożenia zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt 
domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, opaski nie-
metalowe do identyfikacji zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt 
domowych, posłania dla zwierząt domowych, przenośne posłania dla 
zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, trans-
portery dla zwierząt w formie pudeł, 28 zabawki dla zwierząt, gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla 
psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla kotów, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa akcesoriów dla zwierząt, smyczy 
dla zwierząt, obroży dla zwierząt, szelek dla zwierząt, pejczy dla zwie-
rząt, ozdób dla zwierząt, legowisk dla zwierząt, zabawek dla zwierząt, 
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line w zakre-
sie akcesoriów dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, obroży dla zwierząt, 
szelek dla zwierząt, pejczy dla zwierząt, ozdób dla zwierząt, legowisk 
dla zwierząt, zabawek dla zwierząt .

(111) 329772 (220) 2019 09 22 (210) 504709
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) HREBENIUKOV OLEKSANDR PWP PRACA W POLSCE,  
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PWP
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk pracy, 
wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i  re-
krutacji pracowników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, usłu-
gi rejestrowania pracowników, usługi dotyczące znalezienia pracy 
dla kadry pracowniczej, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi 
biura pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w  zakre-
sie pracy tymczasowej, analiza pracy w celu określenia umiejętności 
pracownika i  innych wymagań względem tego pracownika, usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, organizowanie i prowadzenie targów 
pracy, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, 

znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, usługi w zakre-
sie przenoszenia pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry pra-
cowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji 
personelu, agencje pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa 
pracy, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, 37 
usługi sprzątania, sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie 
hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie domów miesz-
kalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biu-
rowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie placów bu-
dowy, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, 
sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomiesz-
czeń na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie 
budynków i  terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w  zakresie 
sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, sprzą-
tanie budynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie informacji 
związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie 
sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed im-
prezami i po imprezach, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem 
przemysłowym, udzielanie informacji związanych z usługami sprząta-
nia ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, 
usługi czyszczenia biur, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie 
pokryć podłogowych, usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie po-
wierzchni ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie 
przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni 
budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzie-
lanie informacji, porad i  konsultacji na  temat czyszczenia, usuwanie 
odpadów, usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej 
myjni samochodowej, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, po-
lerowanie pojazdów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, mycie 
pojazdów mechanicznych, czyszczenie pojazdów silnikowych, mycie 
i  polerowanie pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych 
pojazdów lądowych, odświeżanie lakieru samochodu, czyszczenia ta-
picerki, czyszczenie skór, usługi czyszczenia strumieniem wody pod ci-
śnieniem, usługi w zakresie montażu opon, wymiana opon, 39 odbiór, 
transport i dostawa towarów, transport towarów drogą lądową, rezer-
wowanie transportu, usługi w zakresie rezerwacji środków transportu, 
logistyka transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, 
strzeżony transport towarów, organizowanie transportu towarów, 
usługi transportu pojazdami, usługi transportu drogowego, usługi 
pośrednictwa transportowego, pakowanie towarów podczas trans-
portu, usługi agencji transportowej w  zakresie organizowania trans-
portu towarów, transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport 
towarów w warunkach chłodniczych, skomputeryzowane planowanie 
związane z transportem, transport osób drogą lądową, transport pasa-
żerski, organizowanie transportu pasażerskiego, transport pasażerów 
i ich bagażu, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, 
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organiza-
cja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem 
aplikacji, usługi informacyjne związane z  transportem, udzielanie 
informacji dotyczących transportu towarów i  osób, usługi doradcze 
związane z  transportem, udostępnianie danych związanych z  meto-
dami transportu, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 
podczas transportu, świadczenie skomputeryzowanych usług doradz-
twa dotyczących transportu, usługi międzynarodowego transportu 
drogowego ładunków i osób .

(111) 329773 (220) 2019 09 22 (210) 504710
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 04
(732) JURKOWSKI MARCIN JÓZEF WIMAX, Tylmanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIMAX HAFT KOMPUTEROWY
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 24 tekstylia, tekstylne proporce, chusteczki tekstylne, 
metki tekstylne, sztandary tekstylne, chorągiewki tekstylne, nietka-
ne artykuły tekstylne, tekstylne ręczniki kuchenne, tekstylne flagi 
i proporce, tekstylia do druku cyfrowego, etykiety z materiałów tek-
stylnych, tekstylia wykorzystywane w  gospodarstwie domowym, 
obciągi offsetowe z  materiałów tekstylnych, tkaniny dekoracyjne, 
obicia z  materiałów tekstylnych, pościel jako materiały tekstylne, 
ręczniki wykonane z  materiałów tekstylnych, bielizna stołowa tek-
stylna, bieżniki stołowe tekstylne, artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, bielizna pościelowa z  tekstylnych materiałów nietkanych, 
dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony z ma-
teriałów tekstylnych, 40 formowanie tekstyliów, krojenie tekstyliów, 
obrębianie tekstyliów, montowanie produktów dla osób trzecich, ha-
ftowanie, udzielanie informacji związanych z  usługami haftowania, 
nadrukowywanie, na  zamówienie, ozdobnych wzorów na  odzież, 
aplikacja monogramów na odzież, usługi druku na tkaninach .

(111) 329774 (220) 2019 09 23 (210) 504717
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) BRZYCHCY ARTUR BRZ ART, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOŻA DŻENTELMENÓW EST . 2009 EKSPERCI DOBREGO 
SMAKU
(540) 

(591) biały, fioletowy, srebrny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .05, 27 .05 .15, 27 .07 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .17, 
26 .04 .18, 26 .03 .06, 26 .03 .07
(510), (511) 33 whisky, alkohole wysokoprocentowe, wina, 35 prze-
twarzanie danych, usługi public relations, doradztwo biznesowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi handlu detalicznego związa-
ne z  napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  napojami alkoholowymi (za  wyjątkiem piwa), organizowanie 
targów i  wystaw, 41 nauczanie i  szkolenia, organizowanie spotkań 
i konferencji, degustacja alkoholi (jako usługi rozrywkowe, kultural-
ne lub sportowe), rozrywka związana z degustacją alkoholi, imprezy 
z degustacją alkoholi w celach edukacyjnych, produkcja filmów, pro-
dukcja nagrań wideo, produkcja programów telewizyjnych, doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), fotografia, 
edukacja, organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi rekre-
acyjne, organizowanie przedstawień, produkcja przedstawień .

(111) 329775 (220) 2019 09 23 (210) 504722
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 28
(732) SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) semcore
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie 
marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, informacja marketin-
gowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama 
i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie infor-
macji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, 
prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi 
agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, 

analiza trendów marketingowych, projektowanie badań marketin-
gowych, opracowywanie ankiet marketingowych, marketing imprez 
i  wydarzeń, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza 
w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc w za-
kresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące za-
rządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingo-
wych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi 
konsultacyjne w  zakresie marketingu, usługi doradztwa w  zakresie 
marketingu, doradztwo specjalistyczne w  zakresie marketingu, re-
klama za pomocą marketingu bezpośredniego, doradztwo w zakre-
sie marketingu biznesowego, badania rynku i badania marketingo-
we, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, zarządzanie 
personelem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, usługi marketingowe w  dziedzinie stomatologii, 
usługi marketingowe w  dziedzinie podróży, usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, sporządzanie raportów do  celów marketingowych, do-
radztwo w zakresie zarządzania marketingowego, oceny szacunko-
we do  celów marketingowych, badania w  dziedzinie strategii 
marketingowych, organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marke-
tingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz-
nego, usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem sprzedaży], 
doradztwo w  zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi 
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi dorad-
cze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu bezpośredniego, usługi w  zakresie marketingu 
baz danych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, doradztwo marketingowe w  zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, 
świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
marketing towarów i  usług na  rzecz innych, doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze 
w  zakresie reklamy i  marketingu, usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, pro-
mocji i  marketingu, usługi marketingowe świadczone za  pomocą 
sieci cyfrowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, doradztwo w  zakresie demografii 
do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w za-
kresie reklamy, marketingu i  publicity, doradztwo i  zarządzanie 
biznesowe w  zakresie działalności marketingowej, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, usłu-
gi reklamy zewnętrznej, przygotowywanie reklam, publikacja re-
klam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, 
reklama i usługi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, 
publikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów rekla-
mowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygoto-
wywanie ulotek reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie 
ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i  re-
klamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi pla-
nowania w  zakresie reklamy, usługi reklamowe za  pośrednictwem 
Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kom-
pilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, ad-
ministrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, 
analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
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puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informa-
tyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, 
kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, kon-
sultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo infor-
matyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonal-
ne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
udzielanie informacji w  zakresie technologii informacyjnej, usługi 
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi dorad-
cze i  informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi do-
radcze i  informacyjne związane z  integracją systemów komputero-
wych, usługi doradcze w  dziedzinie projektowania systemów 
informacyjnych, usługi doradcze w  zakresie sieci komputerowych, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne 
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego doty-
czące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w za-
kresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa kom-
puterowego, usługi konsultacyjne w  zakresie informatyki, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w  celu ochrony da-
nych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, usługi uwierzytelniania w  zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, 
przemysłowe analizy i  usługi badawcze, usługi w  zakresie analizy 
przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz da-
nych, hosting komputerowych baz danych, projektowanie kompute-
rowych baz danych, projektowanie i  opracowywanie baz danych, 
usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie 
stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, two-
rzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworze-
nie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie witryn 
internetowych, usługi w  zakresie tworzenia witryn internetowych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, two-
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworze-
nie, utrzymywanie i  adaptacja oprogramowania komputerowego, 
tworzenie, uaktualnianie i  adaptacja programów komputerowych, 
projektowanie, tworzenie i  programowanie stron internetowych, 
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, two-
rzenie witryn internetowych na  rzecz osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projekto-
wanie, tworzenie, hosting i  utrzymywanie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie 
danych z  komputerowych dysków twardych, doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elek-
tronicznego, pisanie na  zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworze-
nie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, 
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie 
serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania 
w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w  zakresie 
komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, udziela-
nie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi dorad-
cze w  dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie 
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programo-
wanie oprogramowania do  platform informacyjnych w  Internecie, 
szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomo-
ści i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania 
oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów 
w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na te-
mat usług analiz i  badań przemysłowych, dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy-
skiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji online 
na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług in-
formacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z  pro-
jektowaniem i  opracowywaniem sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, dostarczanie informacji i  wyników badań nauko-
wych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, 
utrzymywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja 
oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, usługi związane z  opracowywaniem 

baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania baza-
mi danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz da-
nych, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych 
baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowa-
nia bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, opracowywanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego do  baz danych, projektowanie elek-
tronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, opra-
cowywanie, aktualizacja i  konserwacja systemów oprogramowania 
komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w za-
kresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testo-
wanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
monitorowanie systemów komputerowych do  celów bezpieczeń-
stwa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplika-
cjach do monitorowania nadawania .

(111) 329776 (220) 2019 09 23 (210) 504727
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 28
(732) SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) semcore
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie 
marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, informacja marketin-
gowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama 
i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie infor-
macji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, 
prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi 
agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, 
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań marketin-
gowych, opracowywanie ankiet marketingowych, marketing imprez 
i  wydarzeń, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza 
w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc w za-
kresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące za-
rządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingo-
wych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi 
konsultacyjne w  zakresie marketingu, usługi doradztwa w  zakresie 
marketingu, doradztwo specjalistyczne w  zakresie marketingu, re-
klama za pomocą marketingu bezpośredniego, doradztwo w zakre-
sie marketingu biznesowego, badania rynku i badania marketingo-
we, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, zarządzanie 
personelem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, usługi marketingowe w  dziedzinie stomatologii, 
usługi marketingowe w  dziedzinie podróży, usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, sporządzanie raportów do  celów marketingowych, do-
radztwo w zakresie zarządzania marketingowego, oceny szacunko-
we do  celów marketingowych, badania w  dziedzinie strategii 
marketingowych, organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marke-
tingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz-
nego, usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem sprzedaży], 
doradztwo w  zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi 
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi dorad-
cze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu bezpośredniego, usługi w  zakresie marketingu 
baz danych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, doradztwo marketingowe w  zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, 
świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, 
marketing towarów i  usług na  rzecz innych, doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze 
w  zakresie reklamy i  marketingu, usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, pro-
mocji i  marketingu, usługi marketingowe świadczone za  pomocą 
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sieci cyfrowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, doradztwo w  zakresie demografii 
do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w za-
kresie reklamy, marketingu i  publicity, doradztwo i  zarządzanie 
biznesowe w  zakresie działalności marketingowej, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, usłu-
gi reklamy zewnętrznej, przygotowywanie reklam, publikacja re-
klam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, 
reklama i usługi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, 
publikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów rekla-
mowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygoto-
wywanie ulotek reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie 
ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i  re-
klamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi pla-
nowania w  zakresie reklamy, usługi reklamowe za  pośrednictwem 
Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kom-
pilacja, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, ad-
ministrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, 
analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informa-
tyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, 
kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, kon-
sultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo infor-
matyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonal-
ne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
udzielanie informacji w  zakresie technologii informacyjnej, usługi 
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi dorad-
cze i  informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi do-
radcze i  informacyjne związane z  integracją systemów komputero-
wych, usługi doradcze w  dziedzinie projektowania systemów 
informacyjnych, usługi doradcze w  zakresie sieci komputerowych, 
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne 
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego doty-
czące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w za-
kresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa kom-
puterowego, usługi konsultacyjne w  zakresie informatyki, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w  celu ochrony da-
nych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania syste-
mów komputerowych, usługi uwierzytelniania w  zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, 
przemysłowe analizy i  usługi badawcze, usługi w  zakresie analizy 
przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz da-
nych, hosting komputerowych baz danych, projektowanie kompute-
rowych baz danych, projektowanie i  opracowywanie baz danych, 
usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie 
stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, two-
rzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworze-
nie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie witryn 
internetowych, usługi w  zakresie tworzenia witryn internetowych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, two-
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworze-
nie, utrzymywanie i  adaptacja oprogramowania komputerowego, 
tworzenie, uaktualnianie i  adaptacja programów komputerowych, 
projektowanie, tworzenie i  programowanie stron internetowych, 
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, two-

rzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradztwo zwią-
zane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projekto-
wanie, tworzenie, hosting i  utrzymywanie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie 
danych z  komputerowych dysków twardych, doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elek-
tronicznego, pisanie na  zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworze-
nie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, 
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie 
serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania 
w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w  zakresie 
komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, udziela-
nie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi dorad-
cze w  dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie 
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programo-
wanie oprogramowania do  platform informacyjnych w  Internecie, 
szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomo-
ści i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania 
oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów 
w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na te-
mat usług analiz i  badań przemysłowych, dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy-
skiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji online 
na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług in-
formacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z  pro-
jektowaniem i  opracowywaniem sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, dostarczanie informacji i  wyników badań nauko-
wych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, 
utrzymywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja 
oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, usługi związane z  opracowywaniem 
baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania baza-
mi danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz da-
nych, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych 
baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowa-
nia bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, opracowywanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego do  baz danych, projektowanie elek-
tronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, opra-
cowywanie, aktualizacja i  konserwacja systemów oprogramowania 
komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w za-
kresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testo-
wanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
monitorowanie systemów komputerowych do  celów bezpieczeń-
stwa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplika-
cjach do monitorowania nadawania .

(111) 329777 (220) 2019 09 23 (210) 504736
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KS-NAVICON
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, komputerowe 
bazy danych, programy komputerowe [oprogramowanie do  zarzą-
dzania danymi], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
projektowanie oprogramowania komputerowego .

(111) 329778 (220) 2019 09 23 (210) 504739
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) PROJEKTDESKA-BŁAŻEJ PIĄTEK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) ProjektDeska
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, blaty kuchenne, 37 montaż 
szafek kuchennych, montaż wyposażenia kuchennego, usługi mon-
tażu kuchni .

(111) 329779 (220) 2019 09 23 (210) 504740
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUTOPAY . MAKE MY WAY
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, aplikacje do  pobrania na  smartfony, aplikacje komputerowe 
do pobrania, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych 
zapisane na  nośnikach komputerowych, elektroniczne urządzenia 
i przyrządy do rozliczania opłat drogowych, elektroniczne urządze-
nia i przyrządy do rozliczania opłat za dostęp do obszarów miejskich 
i parkingów, komputerowe bazy danych, mobilne aplikacje, oprogra-
mowanie do  przetwarzania płatności elektronicznych dokonywa-
nych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie 
do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do tech-
nologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
oprogramowanie do  tabletów, oprogramowanie do  smartfonów, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramo-
wanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie kom-
puterowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowa-
nie komputerowe do  przetwarzania komunikacji, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania płatności elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputero-
we do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom doko-
nywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe dla 
celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe do  telefonów ko-
mórkowych, oprogramowanie użytkowe do  urządzeń bezprzewo-
dowych, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 
programy komputerowe (oprogramowanie do  pobrania), 35 mar-
keting bezpośredni, usługi marketingu bezpośredniego, reklama 
za  pomocą marketingu bezpośredniego, marketing finansowy, 
marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowych 
za  pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe i  marketingowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe 
za pośrednictwem baz danych, przeprowadzanie badań rynkowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie 
informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, 
dostarczanie biznesowych i  handlowych informacji kontaktowych 
za  pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych 
z  internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych 
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 36 bankowość inter-
netowa, dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności za  po-
średnictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer 
środków pieniężnych za  pośrednictwem telekomunikacji, handel 
walutami i wymiana walut, handel walutami online w czasie rzeczy-
wistym, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania 
finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe, pośrednic-
two w usługach finansowych, przelewy i  transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwa-
rzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przed-
płaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzo-
wane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, trans-
fer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji fi-
nansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowe 
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usłu-
gi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności 
zdalnych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Interne-
tu i za pomocą telefonu, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe 
związane z pobieraniem opłat drogowych, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące kredytów, zautomatyzowane usługi płatnicze, zarzą-
dzanie finansami, obsługa w  zakresie pobierania opłat za  przejazd 
drogami i  autostradami, obsługa systemu opłat drogowych, usługi 
pobierania opłat za dostęp do obszarów miejskich i parkingów, 42 

aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów informa-
tycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących 
zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych 
z  finansami, rozwój i  projektowanie systemów opłat drogowych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, opra-
cowywanie, wdrożenie instalacja i  utrzymanie oprogramowania 
komputerowego w zakresie systemów informatycznych związanych 
z finansami, opracowywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego dotyczącego obsługi transakcji finansowych, 
usługi projektowania oprogramowania komputerowego, utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego .

(111) 329780 (220) 2019 09 23 (210) 504741
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) BRZYCHCY ARTUR BRZ ART, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST . 2009 LOŻA DŻENTELMENÓW EKSPERCI DOBREGO 
SMAKU
(540) 

(531) 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .03 .06, 26 .03 .07
(510), (511) 33 whisky, alkohole wysokoprocentowe, wina, 35 prze-
twarzanie danych, usługi public relations, doradztwo biznesowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi handlu detalicznego związa-
ne z  napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związ-
ku z  napojami alkoholowymi (za  wyjątkiem piwa), organizowanie 
targów i  wystaw, 41 nauczanie i  szkolenia, organizowanie spotkań 
i konferencji, degustacja alkoholi (jako usługi rozrywkowe, kultural-
ne i  sportowe), rozrywka związana z  degustacją alkoholi, imprezy 
z degustacją alkoholi w celach edukacyjnych, produkcja filmów, pro-
dukcja nagrań wideo, produkcja programów telewizyjnych, doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), fotografia, 
edukacja, organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi rekre-
acyjne, organizowanie przedstawień, produkcja przedstawień .

(111) 329781 (220) 2019 09 23 (210) 504743
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) STAN MAREK, Czarna Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKA PRZYSTAŃ MOTOCYKLOWA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 18 .01 .05, 01 .01 .01, 
01 .01 .03, 01 .01 .10, 09 .01 .10, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .13, 26 .01 .16, 
26 .01 .18, 26 .01 .21
(510), (511) 39 parkowanie samochodów, udostępnianie parkingów 
i  usługi związane z  parkowaniem samochodów, parkowanie pojaz-
dów, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów 
parkingowych, usługi w zakresie parkowania pojazdów, 43 oferowa-
nie żywności i napojów dla gości, bary, pensjonaty, domy gościnne, 
oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów po-
bytowych, hostele (schroniska) .

(111) 329782 (220) 2019 09 23 (210) 504749
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
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(732) ZAJAS TOMASZ ZAKŁAD ELEKTRONIKI CYFROWEJ 
LABTRONIK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LABTRONIK
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, przenośne narzędzia elektrycz-
ne, maszyny do  zgrzewania i  części do  nich, maszyny do  łączenia, 
zgrzewarki punktowe, maszyny do  obróbki tworzyw sztucznych, 
zgrzewarki do rur, zgrzewarki elektrooporowe, części do zgrzewarek 
elektrooporowych, urządzenia elektryczne do zgrzewania rur .

(111) 329783 (220) 2019 09 23 (210) 504750
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały, szary, czerwony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 26 .11 .06, 26 .11 .13, 
03 .13 .16, 03 .13 .25
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, reklama na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, rozpowszechnianie próbek, publikowanie tekstów 
reklamowych, informacja handlowa, usługi sprzedaży internetowej, 
hurtowej i  detalicznej w  zakresie: artykułów budowlanych metalo-
wych i  niemetalowych, artykułów wyposażenia wnętrz oraz arty-
kułów wykończeniowych, mebli, urządzeń i  wyrobów elektrotech-
nicznych, narzędzi, artykułów gospodarstwa domowego i  sprzętu 
radiowo-telewizyjnego, wyrobów z metalu, drewna, szkła, ceramiki 
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artyku-
łów chemicznych, włókienniczych, odzieży oraz obuwia, doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i  wydarzeń, promocja sprzedaży, pro-
mocja towarów i  usług poprzez sponsorowanie, przygotowywanie 
kampanii reklamowych .

(111) 329784 (220) 2019 09 23 (210) 504753
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) ZAJAS TOMASZ ZAKŁAD ELEKTRONIKI CYFROWEJ 
LABTRONIK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABTRONIK
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, przenośne narzędzia elektrycz-
ne, maszyny do  zgrzewania i  części do  nich, maszyny do  łączenia, 
zgrzewarki punktowe, maszyny do  obróbki tworzyw sztucznych, 
zgrzewarki do rur, zgrzewarki elektrooporowe, części do zgrzewarek 
elektrooporowych, urządzenia elektryczne do zgrzewania rur .

(111) 329785 (220) 2019 09 23 (210) 504756
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) WILK KAROL CAPITAL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wilk Store
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi aukcyj-
ne online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy online, zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, pozyskiwanie kon-
traktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej 

związane z  telefonami komórkowymi, pośredniczenie w  umowach 
dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem audiowizualnym, pozyskiwanie umów 
na  zakup i  sprzedaż towarów i  usług, pośrednictwo w  zawieraniu 
umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, usługi kompute-
rowego gromadzenia danych z  punktów sprzedaży świadczone 
na  rzecz sprzedawców detalicznych, usługi w  zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu .

(111) 329786 (220) 2019 09 23 (210) 504758
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) WILK KAROL CAPITAL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wilk Store
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .08
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi aukcyj-
ne online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy online, zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, pozyskiwanie kon-
traktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  telefonami komórkowymi, pośredniczenie w  umowach 
dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem audiowizualnym, pozyskiwanie umów 
na  zakup i  sprzedaż towarów i  usług, pośrednictwo w  zawieraniu 
umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, usługi kompute-
rowego gromadzenia danych z  punktów sprzedaży świadczone 
na  rzecz sprzedawców detalicznych, usługi w  zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu .

(111) 329787 (220) 2019 09 23 (210) 504764
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) KOWALSKA RUTA, Grabowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) O CZYM SZUMIĄ ZIOŁA
(510), (511) 16 broszury, broszury z  programem, częściowo druko-
wane formularze, czyste dzienniki, druki, drukowane materiały szko-
leniowe, drukowane materiały w  zakresie kursów korespondencyj-
nych, drukowane notatki z seminariów, drukowane programy zajęć, 
formularze [blankiety, druki], kalendarze, książki, książki edukacyjne, 
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i  instruktażo-
we, notatniki, notesy na zapiski, periodyki, podręczniki, podręczniki 
edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe 
do celów nauczania, podręczniki użytkownika, poradniki [podręcz-
niki], przewodniki, przewodniki drukowane, publikacje drukowane, 
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, publika-
cje promocyjne, 35 administrowanie i  organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, opracowy-
wanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizacja 
i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie i współudział 
w  targach, wystawach i  pokazach, pokazy towarów i  usług za  po-
średnictwem mediów elektronicznych, prezentacje towarów i usług, 
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audio-
wizualnych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-
-line, promocja sprzedaży świadczonych usług, reklama i marketing, 
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowa-
nych i  zamawianych za  pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
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elektroniczną, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama on-line za  pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
reklama w  czasopismach, broszurach i  gazetach, reklamy online, 
reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, sprzedaż detaliczna i  hurtowa (w  tym za  pośrednictwem 
strony internetowej) na  rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów 
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysył-
kowa następujących towarów: maści lecznicze do stosowania na skó-
rę, nalewki do celów medycznych, podcasty, podcasty do pobrania, 
zioła lecznicze, e-booki, filmy wideo, nagrania audio i wideo, herbaty 
ziołowe [napary], zioła suszone, gorzkie nalewki, broszury, broszury 
z  programem, częściowo drukowane formularze, czyste dzienni-
ki, druki, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały 
w zakresie kursów korespondencyjnych, drukowane notatki z semi-
nariów, drukowane programy zajęć, formularze [blankiety, druki], 
kalendarze, książki, książki edukacyjne, kwestionariusze drukowane, 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe, notatniki, notesy na zapiski, 
periodyki, podręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruk-
tażowe, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczni-
ki użytkownika, poradniki [podręczniki], przewodniki, przewodniki 
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publika-
cje periodyczne drukowane, publikacje promocyjne, wystawianie ra-
chunków, 41 edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, 
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, nauczanie w zakresie ziołolecz-
nictwa, organizacja szkoleń, organizacja webinariów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie wykładów, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie programów 
szkoleniowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, pisanie i pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, prowadzenie za-
jęć, publikacja broszur, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publi-
kacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub In-
ternetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie druków 
w  formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, seminaria, seminaria edukacyjne, szkolenia edukacyjne, 
szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, udostępnianie publikacji on-line, usługi instruktażowe 
i  szkoleniowe, usługi w  zakresie organizacji i  prowadzenia kursów 
szkoleniowych, usługi w  zakresie publikowania online, wydawanie 
audiobooków, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kur-
sów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapew-
nianie kursów szkoleniowych on-line .

(111) 329788 (220) 2019 09 24 (210) 504774
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) FILIPCZYK ADAM ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA PULSO, 
Leńcze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PULSO
(540) 

(531) 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do  obuwia, buty narciar-
skie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za  kostkę, cholewki 
do obuwia, espadryle, kalosze, obuwie, obuwie gimnastyczne, obu-
wie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, sanda-
ły, sandały kąpielowe, podeszwy butów, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski, rękawiczki, skarpetki, odzież, nakrycia głowy, ko-
stiumy kąpielowe, krawaty .

(111) 329789 (220) 2019 09 24 (210) 504775
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-
TRANSPORTOWE TRANSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Transhurt
(540) 

(591) czerwony, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 14 .01 .13
(510), (511) 36 pobieranie czynszu .

(111) 329790 (220) 2019 09 24 (210) 504777
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADUNATIONEM REGNUM POLONIAE MAGNI SREBRNE WINO 
Z POLSKIEJ WINNICY
(540) 

(591) biały, czarny, szary, czerwony, jasnoszary
(531) 24 .03 .08, 24 .03 .13, 24 .03 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .15, 
27 .01 .07, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 25 .01 .15, 09 .01 .10, 03 .07 .01, 03 .07 .24, 
24 .09 .02, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 33 wino z polskich winnic .

(111) 329791 (220) 2019 09 24 (210) 504778
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) AGAPIT DYJAK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVINCJA WINE BAR & ROOMS
(540) 

Kolor znaku: (591)
(531) 05 .07 .10, 27 .05 .01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów alko-
holowych, 43 usługi barowe i restauracyjne, usługi hotelarskie .

(111) 329792 (220) 2019 09 24 (210) 504794
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZĘSTOCHOWIANKA
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, doradztwo w  zakresie nie-
ruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, fi-
nansowanie projektów deweloperskich, nabywanie nieruchomości 
na  rzecz osób trzecich, udzielanie informacji o  nieruchomościach, 
dotyczących majątku i  ziemi, usługi powiernicze w  zakresie nieru-
chomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania nie-
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ruchomościami związane z  lokalami biurowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z  pomieszczeniami przemysłowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wynajem 
nieruchomości, zarządzanie majątkiem, ubezpieczenia majątkowe 
[nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowanie nabycia 
gruntu, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
informacja o  ubezpieczeniach, zawieranie ubezpieczeń majątko-
wych, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wy-
najmowanie miejsc parkingowych, magazynowanie, składowanie, 
prowadzenie parkingów, informacja o magazynowaniu, pakowanie, 
udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich 
[self-storage], usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, 
ładowanie towarów, rozładunek towarów, parkowanie pojazdów, re-
zerwowanie miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów parkin-
gowych, udostępnianie miejsc parkingowych .

(111) 329793 (220) 2019 09 24 (210) 504806
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN OKAZJE
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 03 .07 .07, 03 .07 .24, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, po-
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi merchandisingu .

(111) 329794 (220) 2019 09 24 (210) 504808
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN OKAZJE
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 03 .07 .07, 03 .07 .24, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, po-
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi merchandisingu .

(111) 329795 (220) 2019 09 24 (210) 504809
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) KOGEL MOGEL MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)

(540) (znak słowny)
(540) KOGEL MOGEL
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety, 
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, 
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu-
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania 
informacji handlowej o  restauracjach i  barach, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o  restauracjach, organizowanie prezen-
tacji, wystaw handlowych i  reklamowych, prezentowanie i  infor-
mowanie o barach i  restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i  danych poprzez 
sieci informatyczne i  telekomunikacyjne, udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do  baz danych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć 
światłowodów, dostęp do treści stron internetowych i portali, usługi 
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i  wiado-
mości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej i  telefonów komórkowych, 
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo-
średnio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastrono-
miczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie 
oraz ich  dostawa, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, na-
rady .

(111) 329796 (220) 2019 09 24 (210) 504811
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO 
USŁUGOWE BAS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zębowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAS-Pol
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .03 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12, 26 .05 .01, 
26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 karmy i  pasze dla 
zwierząt .

(111) 329797 (220) 2019 09 25 (210) 504823
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DobroCalc
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tek-
stów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych!, handlowych, 
przygotowywanie reklam, w  tym papierowych, radiowych, telewi-
zyjnych, prezentowanie produktów w  mediach, za  pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży na-
wozów, preparatów, środków chemicznych i  agrochemicznych dla 
osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub 
reklamowych, komunikacja marketingowa z  wykorzystaniem me-
diów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa .
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(111) 329798 (220) 2019 09 25 (210) 504858
(151) 2020 02 11 (441) 2019 10 28
(732) ZAJĄC MARCIN ADAM, Kamiennik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHINE PIĘKNO JEST W TOBIE
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, manicure, 
manicure (usługi-), usługi manicure i pedicure, usługi pedicure, usłu-
gi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji 
paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, laserowe usuwanie grzyba 
palców nóg, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, pielęgnacja 
stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi masażu stóp, medyczna pielę-
gnacja stóp, masaż, masaże, masaż sportowy, masaż tkanek głębo-
kich, masaż gorącymi kamieniami, informacje dotyczące masażu, 
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi zabie-
gów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące 
usuwania cellulitu, usługi zabiegów na cellulitis, fizjoterapia, terapia 
zajęciowa i  rehabilitacja, terapia ciepłem [medyczna], zabiegi depi-
lacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla włosów, za-
biegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, kosmetyczny zabieg laserowy 
na wzrost włosów, odbudowa włosów, ścinanie włosów, uzupełnie-
nie włosów, usługi farbowania włosów, kuracje do  włosów, usługi 
prostowania włosów, usługi kręcenia włosów, stylizacja, układanie 
włosów, usługi obcinania włosów, mycie włosów szamponem, im-
plantacja (wszczepianie) włosów, usługi rozjaśniania włosów, dopi-
nanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], usługi trwałej ondulacji 
włosów, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi 
plecenia włosów w  warkocze, usługi w  zakresie usuwania włosów, 
usługi w  zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w  zakresie 
pielęgnacji włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-
sów, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi wosko-
wania ciała w celu usuwania włosów u  ludzi, usługi terapeutyczne, 
usługi medyczne, usługi mikrodermabrazji, usługi fizjoterapii, usługi 
dietetyków, usługi stawiania baniek, usługi drenażu limfatycznego, 
usługi opieki zdrowotnej, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi 
w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie zarządzania stresem, 
usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi terapii za pomocą 
komórek macierzystych, usługi podologa, usługi medyczne w zakre-
sie leczenia przewlekłego bólu, usługi dermatologiczne w  zakresie 
leczenia chorób skóry, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie kolczyko-
wania ciała (piercing), usługi kosmetyczne, usługi kształtowania brwi, 
usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi podkręcania 
rzęs, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji 
rzęs, usługi farbowania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi salonów 
fryzjerskich, usługi salonów piękności, usługi pielęgnacji urody, usłu-
gi terapii mikroigłowej, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi 
w zakresie makijażu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi 
męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycz-
nych, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu 
fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie ozdabiania ciała, 
usługi doradcze związane z  pielęgnacją skóry, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skó-
ry głowy, usługi w  zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi 
lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłusz-

czowej, usługi pielęgnacji urody, w  szczególności w  zakresie rzęs, 
usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi wi-
zażystów .

(111) 329799 (220) 2019 09 25 (210) 504865
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) POLSKA SIEĆ ODNOWY I ROZWOJU WSI, Kamień Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEĆ NAJCIEKAWSZYCH WSI
(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony, żółty, niebieski, różowy
(531) 29 .01 .15, 27 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .15, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 
26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .12, 26 .03 .23
(510), (511) 35 rozpowszechnianie informacji gospodarczych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, rozpo-
wszechnianie danych w  zakresie działalności gospodarczej, rozpo-
wszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 
produktu, porównywanie rozwiązań w  działalności gospodarczej 
(ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), promowa-
nie wydarzeń specjalnych, promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, pro-
mowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośrednictwem reklam 
na  stronach internetowych, porady odnośnie zarządzania działal-
nością gospodarczą w  zakresie klubów zdrowia, usługi reklamowe 
ukierunkowane na  promowanie działań zwiększających świado-
mość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, pomoc 
w  organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w  zarządzaniu 
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodar-
czymi, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, po-
moc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środ-
ków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, 36 zbiór-
ka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie 
katastrofom, pomoc finansowa, pozyskiwanie funduszy na projekty 
pomocy zagranicznej, doradztwo związane z  pomocą finansową 
do celów edukacyjnych, dostarczanie informacji finansowych za po-
mocą komputerowej bazy danych, gromadzenie funduszy na  cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 41 szkolenie w za-
kresie zdrowia i  wellness, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w za-
kresie ochrony środowiska, edukacja i szkolenia związane z ochroną 
natury i  środowiskiem, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowi-
ska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, 
usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi 
konsultacyjne w  zakresie środowiska naturalnego, usługi doradcze 
w  zakresie zanieczyszczenia środowiska, 45 usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za po-
mocą aplikacji mobilnych do pobrania .

(111) 329800 (220) 2019 09 25 (210) 504869
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) KOŁODZIEJCZYK MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Digital Masterclass
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizacja webinariów .
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(111) 329801 (220) 2019 09 26 (210) 504875
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) WYKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W wykop .pl
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .21, 24 .17 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe do  pobrania, oprogramowanie komputerowe do  telefonów 
komórkowych i urządzeń przenośnych, 35 agencje reklamowe, aktu-
alizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
systematyzacja danych w  komputerowych bazach danych, 38 fora 
dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów interneto-
wych online, udostępniania portalu do  udostępniania filmów, zdjęć 
i  komentarzy, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali in-
ternetowych, 45 usługi serwisów społecznościowych online .

(111) 329802 (220) 2019 09 26 (210) 504877
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) ZŁOTKOWSKA MARTA MARIA, Śmigiel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TMLagerTechnik www .lagertechnik .pl
(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .15 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 6 opakowania blaszane z  białej blachy, baryłki [becz-
ki] metalowe, blacha [płyty, arkusze], wyroby artystyczne z  brązu, 
drobne wyroby metalowe, etykiety metalowe, folie metalowe do za-
wijania i  pakowania, pojemniki [kasety, paki] metalowe, pojemniki 
do  pakowania metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, 39 
magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładun-
ków, magazynowanie i składowanie .

(111) 329803 (220) 2019 09 26 (210) 504880
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artiSHOQ
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 
maści kosmetyczne .

(111) 329804 (220) 2019 09 26 (210) 504881
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)

(540) Bravera Control
(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) 329805 (220) 2019 09 26 (210) 504882
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP . Z O .O ., Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) noctodyne
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele do wybie-
lania zębów, płyny do płukania ust .

(111) 329806 (220) 2019 09 26 (210) 504891
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Magdalenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIRESCO
(510), (511) 9 aparatura do testowania czujników tlenku węgla z za-
stosowaniem aerozolu, czujniki dymu, czujniki dymu i tlenku węgla, 
czujniki gazu, czujniki tlenku węgla, elektryczne czujniki dymu .

(111) 329807 (220) 2019 09 26 (210) 504892
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Smart Cinema
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych .

(111) 329808 (220) 2019 09 26 (210) 504897
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UroCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty weterynaryjne .

(111) 329809 (220) 2019 10 02 (210) 505096
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obserwator finansowy .pl
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .19, 29 .01 .11
(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe .

(111) 329810 (220) 2019 10 02 (210) 505102
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) CBDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBDOO
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(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do  użytku weterynaryj-
nego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do  celów medycznych, preparaty farmaceu-
tyczne, suplementy żywnościowe, szampony lecznicze, zioła leczni-
cze, 31 drzewa [rośliny], karmy i pasze dla zwierząt, kwiaty, nasiona, 
rośliny, rośliny naturalne (żywe), sadzonki .

(111) 329811 (220) 2019 10 02 (210) 505106
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Aktywny Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329812 (220) 2019 10 02 (210) 505107
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Euro
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329813 (220) 2019 10 02 (210) 505108
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Dolar
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329814 (220) 2019 10 02 (210) 505109
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Absolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329815 (220) 2019 10 02 (210) 505110
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Absolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329816 (220) 2019 10 02 (210) 505112
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Oszczędnościowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329817 (220) 2019 10 02 (210) 505113
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Generali Absolute Return Globalny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329818 (220) 2019 10 02 (210) 505116
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329819 (220) 2019 10 02 (210) 505118
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje: Turcja
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329820 (220) 2019 10 02 (210) 505120
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Stabilny Wzrost
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329821 (220) 2019 10 02 (210) 505121
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329822 (220) 2019 10 02 (210) 505123
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Fundusze FIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329823 (220) 2019 10 02 (210) 505124
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Dochodowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329824 (220) 2019 10 02 (210) 505126
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Akcje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .
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(111) 329825 (220) 2019 10 02 (210) 505127
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Obligacje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329826 (220) 2019 10 02 (210) 505128
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Wzrostu
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329827 (220) 2019 10 02 (210) 505129
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Obligacje Aktywny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329828 (220) 2019 10 02 (210) 505130
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Korona Zrównoważony
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329829 (220) 2019 10 02 (210) 505131
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329830 (220) 2019 10 02 (210) 505145
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TAMUR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 329831 (220) 2019 10 02 (210) 505146
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) REANIMATOR
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, oprogramowanie użytkowe do  telefonów 
komórkowych, oprogramowanie użytkowe do  urządzeń komórko-
wych, aplikacje do  pobrania do  użytku z  urządzeniami komórko-
wymi, komputerowe oprogramowanie użytkowe do  telefonów ko-
mórkowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
aplikacje do pobrania na smartfony .

(111) 329832 (220) 2019 10 02 (210) 505152
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12

(732) GAŁKA HUBERT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Beau
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety jako biżuteria, 
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubiler-
skie, biżuteria z emalii komórkowej, bransoletki jako biżuteria, broszki 
jako biżuteria, diamenty, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie 
półszlachetne, kolczyki, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z  meta-
li szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki jako biżuteria, łańcuszki 
do zegarków, medaliony jako biżuteria, misbaha jako sznury modlitew-
ne, naszyjniki jako biżuteria, nici z metali szlachetnych jako biżuteria, 
odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, perły jako 
biżuteria, perły z  ambroidu [prasowana żywica], pierścionki jako bi-
żuteria, posążki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 
różańce, spinel jako kamienie szlachetne, spinki do mankietów, srebro, 
nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali szlachetnych, szpilki jako 
biżuteria, szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów, szpil-
ki ozdobne, zapięcia do  biżuterii, zawieszki jako biżuteria, zawieszki 
do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze .

(111) 329833 (220) 2019 10 02 (210) 505153
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) NETTELEKOM GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) monPay
(540) 

(591) ciemnozłoty, czarny
(531) 26 .02 .07, 26 .02 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 usługi w zakresie: informacje finansowe, udostępnia-
nie informacji finansowych za  pośrednictwem strony internetowej, 
doradztwo w  sprawach finansowych, zarządzanie finansami, trans-
akcje finansowe, 38 usługi przesyłania wiadomości, 42 usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, oprogramowanie 
jako usługa ( SaaS ), projektowanie systemów komputerowych .

(111) 329834 (220) 2019 10 03 (210) 505168
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TKP the law
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 9 publikacje internetowe i  elektroniczne w  dziedzinie 
biznesu i  prawa, 16 materiały drukowane i  publikacje z  dziedziny 
biznesu i prawa, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie biz-
nesu i prawa, organizowanie i prowadzanie konferencji, seminariów, 
warsztatów, wykładów związanych z biznesem i prawem, prowadze-
nie bloga w zakresie biznesu i prawa, publikowanie materiałów, ksią-
żek, czasopism, newsletterów i tekstów w dziedzinie biznesu i prawa, 
w  formie elektronicznej dostępnej on-line oraz w  formie drukowa-
nej, 45 usługi prawne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych .

(111) 329835 (220) 2019 10 03 (210) 505169
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TKP Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 24 .17 .01
(510), (511) 9 publikacje internetowe i  elektroniczne w  dziedzinie 
biznesu i  prawa, 16 materiały drukowane i  publikacje z  dziedziny 
biznesu i prawa, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie biz-
nesu i prawa, organizowanie i prowadzanie konferencji, seminariów, 
warsztatów, wykładów związanych z biznesem i prawem, prowadze-
nie bloga w zakresie biznesu i prawa, publikowanie materiałów, ksią-
żek, czasopism, newsletterów i tekstów w dziedzinie biznesu i prawa, 
w  formie elektronicznej dostępnej on-line oraz w  formie drukowa-
nej, 45 usługi prawne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych .

(111) 329836 (220) 2019 10 03 (210) 505170
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TKP
(510), (511) 9 publikacje internetowe i  elektroniczne w  dziedzinie 
biznesu i  prawa, 16 materiały drukowane i  publikacje z  dziedziny 
biznesu i prawa, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie biz-
nesu i prawa, organizowanie i prowadzanie konferencji, seminariów, 
warsztatów, wykładów związanych z biznesem i prawem, prowadze-
nie bloga w zakresie biznesu i prawa, publikowanie materiałów, ksią-
żek, czasopism, newsletterów i tekstów w dziedzinie biznesu i prawa, 
w  formie elektronicznej dostępnej on-line oraz w  formie drukowa-
nej, 45 usługi prawne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych .

(111) 329837 (220) 2019 10 03 (210) 505187
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) EDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDES STABILNA PODSTAWA
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 07 .15 .22, 
07 .03 .02, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 26 .03 .23
(510), (511) 6 szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownic-
two], konstrukcje stalowe [budownictwo], 37 tynkowanie, budow-
nictwo .

(111) 329838 (220) 2019 10 03 (210) 505202
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) KAŁUŻNY KRZYSZTOF P .P .H .U . MATCHPRO,  
Taczanów Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MatchPRO

(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 02 .01 .16, 02 .01 .23, 
27 .03 .02, 27 .03 .15, 21 .03 .15
(510), (511) 28 alarmy powiadamiające o  złapaniu na  przynętę 
do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, błystki obrotowe [przy-
nęty wędkarskie], ciężarki do wędek, czujniki brania [sprzęt wędkar-
ski], futerały na  wędki, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, 
krętliki wędkarskie, koszyki wędkarskie [pułapki], mechanizmy do za-
rzucania żyłki do  wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływa-
dełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbieraki 
dla wędkarzy, podpórki do wędek, pokrowce na kołowrotki wędkar-
skie, przybory wędkarskie, przynęty wędkarskie, przynęty stosowane 
w wędkarstwie sztuczne, rączki do wędek, pudełka na przynęty węd-
karskie [artykuły wędkarskie], sieci wędkarskie, skrzynki na przybory 
wędkarskie, spławiki wędkarskie, sprzęt wędkarski, sztuczne przynę-
ty wędkarskie, torby na przynętę do przechowywania przynęty ży-
wej, torby na sprzęt wędkarski, urządzenia do zarzucania przynęty, 
wabiki do  myślistwa lub rybołówstwa, wędki, woblery, wskaźniki 
brania dla wędkarstwa podlodowego, wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski], zanęty wędkarskie, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], 
żyłki wędkarskie, 31 karma dla ryb, pasza dla ryb, 35 usługi sprze-
daży detalicznej w związku z paszą lub karmą dla ryb, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem i akcesoriami wędkarskimi, 
w tym sprzedaż internetowa, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem i akcesoriami wędkarskimi, w tym sprzedaż internetowa, 
41 organizacja i przeprowadzanie zawodów wędkarskich .

(111) 329839 (220) 2019 10 04 (210) 505227
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) PUDŁOWSKI KRZYSZTOF, Łowicz (PL);
PUDŁOWSKA MARZENNA BEATA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISLINE INTIMATE FASHION
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 03 .13 .01, 
03 .13 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, gorsety, halki, półhalki, 
piżamy, koszule nocne, szlafroki, kostiumy kąpielowe, stroje plażo-
we, bielizna sportowa, bielizna wchłaniająca pot, odzież sportowa, 
odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, 35 sprzedaż deta-
liczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej i innych środków komunikacji w zakresie następujących towarów: 
bielizna osobista, biustonosze, gorsety, halki, półhalki, piżamy, ko-
szule nocne, szlafroki, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, bielizna 
sportowa, bielizna wchłaniająca pot, odzież sportowa, odzież dam-
ska, męska, młodzieżowa i dziecięca .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329840 (220) 2019 10 04 (210) 505228
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) BLATTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Blattin Polska
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające, suplementy odżyw-
cze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 7 siewniki rolnicze, maszy-
ny rolnicze, rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny rolnicze 
do  siania, narzędzia rolnicze montowane do  przyczepy, maszyny 
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rolnicze w postaci przyczep, 31 pasza dla koni, pasza dla świń, pa-
sza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki 
paszowe dla zwierząt, ziarna rolnicze do siewu, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z paszą dla zwierząt .

(111) 329841 (220) 2019 10 07 (210) 505341
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) BUDZIK RADOSŁAW PLANET HEMP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP JUICE
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety na bazie konopi siewnych .

(111) 329842 (220) 2019 10 08 (210) 505407
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) KRÓLIKOWSKI TOMASZ BATO INVEST, Pionki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kolorowe Pudełko
(540) 

(591) czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny
(531) 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 25 odzież dziecięca, buty dziecięce, 28 przyrządy do za-
bawy do  użytku w  przedszkolach i  żłobkach, zabawki, zabawki dla 
dzieci, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  zabawkami, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, 41 edukacja [na-
uczanie], edukacja przedszkolna, edukacja zawodowa dla młodych 
ludzi, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], na-
uczanie przedszkolne, nauczanie i szkolenia, kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolenia ruchowe dla dzieci, przed-
szkola, usługi przedszkoli, usługi przedszkolne (edukacja i  rozryw-
ka), organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, 
organizacja przyjęć, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja 
imprez sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi .

(111) 329843 (220) 2019 10 08 (210) 505418
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) BESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tour de Tatry
(540) 

(591) niebieski, granatowy, czerwony, biały
(531) 02 .01 .08, 06 .01 .02, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 36 gromadzenie funduszy na  cele charytatywne za  po-
mocą imprez rozrywkowych, usługi gromadzenia funduszy na cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 usłu-
gi sportowe w zakresie fitnessu, organizowanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez sportowych w celach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych .

(111) 329844 (220) 2019 10 08 (210) 505421
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANJALUKA
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 09 .01 .07, 26 .04 .06, 26 .04 .22, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, restauracje, usługi restauracyjne, restauracje 
z grillem, restauracje oferujące dania na wynos .

(111) 329845 (220) 2019 10 08 (210) 505423
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Luka
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, restauracje, usługi restauracyjne, restauracje 
z grillem, restauracje oferujące dania na wynos .

(111) 329846 (220) 2019 10 09 (210) 505430
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lafbud
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie nierucho-
mości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, usługi agencji 
nieruchomości, usługi finansowe w  zakresie nieruchomości, usługi 
w  zakresie najmu i  dzierżawy nieruchomości, 37 usługi budowlane 
i  konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi 
napraw budowlanych, montaż (instalacja) konstrukcji budynków, 
instalacja rusztowań budowlanych, montaż (instalacja) instalacji ma-
szynowych, instalacja maszyn, nadzór budowlany, usługi w  zakresie 
remontów budynków, budowa budynków mieszkaniowych, komer-
cyjnych, usługowych i handlowych, rozbiórka budynków, wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform roboczych i budow-
lanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja prefabry-
kowanych elementów budowlanych, usługi w zakresie wykonywania 
instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych 
instalacji budowlanych, w  tym cieplnych, gazowych i  klimatyzacyj-
nych, zarządzanie projektem budowy, 42 projektowanie budowlane, 
usługi architektoniczne, w  szczególności opracowywanie projektów 
architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane 
z  projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym 
i  architektonicznym kształtowaniem krajobrazu, usługi i  doradztwo 
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w zakresie inżynierii budowlanej, badania oraz usługi naukowe i tech-
niczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
usługi w zakresie doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekono-
miczno-finansowego w zakresie budownictwa .

(111) 329847 (220) 2019 10 10 (210) 505445
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) GRZĘDZICKI KRZYSZTOF GAZ-SERWIS USŁUGI 
INSTALACYJNO-SERWISOWE, Tuchom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZ SERWIS
(540) 

(531) 01 .15 .05, 26 .04 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 35 sprzedaż przez Internet: urządzeń ciepłowniczych, 
pieców ciepłowniczych, urządzeń klimatyzacyjnych, 37 montaż 
urządzeń grzewczych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż i naprawa insta-
lacji grzewczych, montaż i naprawa urządzeń wentylacyjnych, mon-
taż i naprawa instalacji wentylacyjnych, montaż i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i  naprawa instalacji klimatyzacyjnych, 
montaż i  naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych, montaż i  na-
prawa instalacji wodnokanalizacyjnych, montaż i naprawa instalacji 
gazowych .

(111) 329848 (220) 2019 10 10 (210) 505448
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) BOBROWSKI BOGUSŁAW, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ColiNea
(540) 

(531) 03 .07 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 22 sznurek bawełniany, 35 sprzedaż i dystrybucja sznur-
ka bawełnianego .

(111) 329849 (220) 2019 10 10 (210) 505453
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) INTER-AP RENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słoneczna apteka
(540) 

(591) zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01 .03 .02, 05 .05 .20, 26 .01 .01, 26 .02 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki dla ludzi .

(111) 329850 (220) 2019 10 10 (210) 505461
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) HRYNIEWICZ PIOTR, Poznań (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Piotr Hryniewicz
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradcze 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w  za-
kresie efektywności biznesowej, usługi doradztwa w  zakresie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i  biznesowych, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorców], usługi 
w  zakresie wywiadu rynkowego, usługi monitoringu biznesowego, 
36 inwestycje majątkowe [nieruchomości], doradztwo finansowe 
związane z  inwestowaniem w  nieruchomości, usługi inwestycyjne, 
inwestycje finansowe, inwestowanie w nieruchomości, inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, doradztwo związane z inwestowaniem w nierucho-
mości, usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  po-
średnictwem Internetu, administrowanie domami czynszowymi, 
doradztwo w  sprawach finansowych, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomo-
ścią, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami, pomoc w zakupie nieruchomości, organizowanie 
najmu nieruchomości na  wynajem, pobieranie czynszu, agencje 
nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje ka-
pitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, 
wycena nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi 
monitoringu inwestycyjnego, menitoring indywidualny w dziedzinie 
inwestowania w  nieruchomości, 38 udostępnianie forów interne-
towych on-line, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych, zapewnianie dostępu dla baz danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywania i  sprzedawania towarów i  usług, 41 
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i  prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i  prowadzenie kongresów, nauczanie indywidualne, szkolenia 
biznesowe, szkolenia w  dziedzinie inwestowania w  nieruchomości, 
szkolenia w  dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, przekazywanie know-how [szkolenia], publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, redagowanie 
tekstów (innych niż reklamowe) .

(111) 329851 (220) 2019 04 01 (210) 497970
(151) 2019 11 15 (441) 2019 05 27
(732) LISHCHENKO IGOR, Żytomierz (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBREO
(540) 

(591) brązowy, żółty
(531) 01 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 biżuteria i  wyroby jubilerskie z  bursztynu, 19 formy 
odlewnicze niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, mo-
zaiki dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownic-
twa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokry-



70 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/2020

cia ścienne nie  z  metalu, schody niemetalowe, sufity niemetalowe, 
ścianki działowe niemetalowe, tynk, zaprawy budowlane, 20 bursz-
tyn, meble, 37 budownictwo, murarstwo, tynkowanie, usługi do-
radztwa budowlanego .

(111) 329852 (220) 2019 10 14 (210) 505580
(151) 2020 03 16 (441) 2019 11 25
(732) POROWNEO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) porówneo .pl
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 29 .01 .12, 27 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 35 handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, 
różnych usług ubezpieczeniowych w  celu umożliwienia klientom 
wygodnego porównywania i  kupowania tych usług, dostarczanie 
informacji konsumentom na  temat towarów i  usług, porównywa-
nie usług finansowych on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów teleko-
munikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i za-
kupu towarów, pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo-
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi 
porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczenio-
wych na  rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczenio-
wych w  imieniu osób trzecich, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich w  Internecie, promowanie towarów i  usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, promowanie towarów 
i  usług osób trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach inter-
netowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama 
za  pośrednictwem telefonu, reklama za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w  szczególności Internetu, reklama za  pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finan-
sowe i  ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo związane z  zawiera-
niem ubezpieczeń, informacja o  ubezpieczeniach, organizowanie 
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach samochodowych, pośrednictwo w  ubezpieczeniach 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w usługach 
doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubez-
pieczeń innych niż na życie, prowadzenie spraw finansowych on-li-
ne, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpie-
czeniowych na  rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi 
bankowe i ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia banko-
we, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, 
ubezpieczenia (doradztwo w sprawach-), ubezpieczenia hipoteczne, 
ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomo-
ści], ubezpieczenia na  życie, ubezpieczenia od  odpowiedzialności 
zawodowej, ubezpieczenia od  odpowiedzialności osób trzecich, 
ubezpieczenia od  pożaru, ubezpieczenia od  wypadków, ubezpie-
czenia od  wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, 
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane z  mieniem 
osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, udostępnianie in-
formacji finansowych on-line, udostępnianie informacji o  ubezpie-
czeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek 
ubezpieczeniowych, udzielanie informacji online dotyczących ubez-
pieczeń z  komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie in-
formacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych, niż na życie, 

udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na ży-
cie, udzielanie informacji związanych z  pośrednictwem w  zakresie 
ubezpieczeń na  życie, udzielanie kredytów hipotecznych i  pośred-
nictwo w  tym zakresie, usługi agencji ubezpieczeniowej i  pośred-
nictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usłu-
gi agencyjne w  zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, 
usługi bankowości elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów 
ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystyczny-
mi, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami 
od  wypadków, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubez-
pieczeniami na  życie, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane 
z  ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa związane z  ubez-
pieczeniem na  życie, usługi finansowe świadczone za  pośrednic-
twem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne związane 
z  ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane z  bankowością, 
usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usłu-
gi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, 
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów me-
chanicznych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe do-
tyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi w zakresie 
ubezpieczania nieruchomości, usługi w  zakresie ubezpieczeń dla 
podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży usługi w za-
kresie zawierania ubezpieczeń .

(111) 329853 (220) 2019 10 14 (210) 505583
(151) 2020 03 16 (441) 2019 11 25
(732) POROWNEO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Porówneo .pl
(510), (511) 35 handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, 
różnych usług ubezpieczeniowych w  celu umożliwienia klientom 
wygodnego porównywania i  kupowania tych usług, dostarczanie 
informacji konsumentom na  temat towarów i  usług, porównywa-
nie usług finansowych online, negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów teleko-
munikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i za-
kupu towarów, pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo-
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi 
porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
na  rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci 
komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach internetowych, pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, reklama za  pośrednic-
twem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w  szczególności Internetu, reklama za  pomocą marketingu bezpo-
średniego, reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe 
i  marketingowe świadczone za  pomocą mediów społecznościo-
wych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i  ubez-
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo związane z  zawieraniem ubezpie-
czeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach samo-
chodowych, pośrednictwo w  ubezpieczeniach od  następstw nie-
szczęśliwych wypadków, pośrednictwo w usługach doradczych w za-
kresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż 
na życie, prowadzenie spraw finansowych online, skomputeryzowa-
ne usługi finansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz 
firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi bankowe i ubezpiecze-
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niowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia bu-
dynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach 
ubezpieczenia, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia od  odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubez-
pieczenia od  wypadków, ubezpieczenia od  wypadków samocho-
dowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, 
ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie doty-
czące pojazdów, udostępnianie informacji finansowych online, udo-
stępnianie informacji o  ubezpieczeniach, udostępnianie informacji 
o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji finanso-
wych za  pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji 
dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie in-
formacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy da-
nych lub Internetu, udzielanie informacji związanych z zawieraniem 
ubezpieczeń innych, niż na życie, udzielanie informacji związanych 
z  zawieraniem ubezpieczeń na  życie, udzielanie informacji związa-
nych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie 
kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agen-
cji ubezpieczeniowej i  pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w  zakresie organizo-
wania ubezpieczeń podróżnych, usługi bankowości elektronicznej, 
usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi dorad-
cze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa zwią-
zane z  ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i  pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z  ubezpieczeniami od  wypadków, usługi do-
radztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi 
doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami pojazdów, 
usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, usługi finan-
sowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, 
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, 
usługi informacyjne związane z  ubezpieczeniem, usługi informa-
cyjne związane z bankowością, usługi konsultacyjne i  informacyjne 
dotyczące ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, 
usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi 
ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe w  zakresie ochrony 
kierowców, usługi w  zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi 
w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpie-
czeń w podróży, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń .

(111) 329854 (220) 2013 12 09 (210) 422486
(151) 2020 02 28 (441) 2014 03 31
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Play Eko
(540) 

(591) fioletowy, biały, zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .14, 24 .15 .02, 24 .15 .15, 24 .17 .25, 26 .03 .01, 
26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz-
ne, telefony przenośne, urządzenia do  nadawania, przekazywania 
i  odbioru w  systemie telefonii komórkowej, aparaty do  rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwa-
rzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakre-
sie przekazywania dźwięku i  obrazu, programy komputerowe, pro-
gramy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe 
nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze-
wnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audi-
booki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio 

i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów ko-
mórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagra-
ne taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafi-
ki na  tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako 
oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cy-
frowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, kompute-
ry typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, pro-
gramy zapisane na  obwodach elektronicznych i  dyskach CD-ROM 
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki mu-
zyczne do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wi-
deo i obrazy do pobrania, 16 torby z papieru lub tworzyw sztucznych, 
torby biodegradowalne z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały 
drukowane, materiały drukowane pochodzące ze  źródeł odnawial-
nych, makulatury: naklejki, hanger (wiszące materiały z logo produk-
tu), bloczki z  ulotkami, broszury, stands (reklamy stojące), shelfliner 
(zadrukowany pasek umieszczany na  krawędzi półki, zawierający 
logo produktu, hasło), topper, ulotki, książki, czasopisma, artykuły pa-
piernicze, magazyny, gazety, komiksy, podręczniki, biuletyny, mapy, 
atlasy, druki, afisze, albumy, etykiety, foldery, fotografie, informatory, 
kalendarze, katalogi, nalepki, naklejki, papeteria, plakaty, plany, pocz-
tówki, reprodukcje, zeszyty, notesy, kalendarze, notatniki, notesy 
podręczne, zakładki do  książek, teczki, skoroszyty, teczki na  doku-
menty, okładki, obwoluty, przyrządy do rysowania, ołówki, kalenda-
rze z kartkami do zrywania, papier do pisania, podstawki papierowe, 
tekturowe pod naczynia, bloki do pisania, 18 torby na zakupy, torby 
alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, torby plażowe, ak-
tówki, parasole, walizy i  walizki, teczki, portfele, portmonetki, po-
krowce na  parasole, 21 butelki na  wodę z  tworzyw ekologicznych, 
kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 Reklama, organiza-
cja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingo-
we, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, 
wynajem i  sprzedaż miejsca i  czasu na  reklamy, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, rów-
nież za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, or-
ganizacja wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towa-
rów za  pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, 
systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostoso-
wanych do  indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi reklamowe 
oraz sprzedaży świadczone w systemie on-line, prowadzenie kupna 
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu interneto-
wego dla sprzedaży towarów tj .: aparaty telefoniczne systemu telefo-
nii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słu-
chawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i  odbioru w  systemie telefonii komórkowej, aparaty 
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządze-
nia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z kom-
puterami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy kom-
puterowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowa-
nie do  gier, urządzenia do  gier działające z  zewnętrznym ekranem 
wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste 
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy ko-
mórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane 
płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, na-
grane płyty wideo i  nagrania audiowizualne, grafiki na  tapetę jako 
oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewi-
zory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespo-
lone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojaz-
dów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery 
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier 
do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwo-
dach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wy-
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do  ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, tor-
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by z papieru lub tworzyw sztucznych, torby biodegradowalne z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały dru-
kowane pochodzące ze  źródeł odnawialnych, makulatury: naklejki, 
hanger (wiszące materiały z logo produktu), bloczki z ulotkami, bro-
szury, stands (reklamy stojące), shelfliner (zadrukowany pasek umiesz-
czany na  krawędzi półki, zawierający logo produktu, hasło), topper, 
ulotki, książki, czasopisma, artykuły papiernicze, magazyny, gazety, 
komiksy, podręczniki, biuletyny, mapy, atlasy, druki, afisze, albumy, 
etykiety, foldery, fotografie, informatory, kalendarze, katalogi, nalep-
ki, naklejki, papeteria, plakaty, plany, pocztówki, reprodukcje, zeszyty, 
notesy, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, zakładki do książek, 
teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, okładki, obwoluty, przyrządy 
do  rysowania, ołówki, kalendarze z  kartkami do  zrywania, papier 
do  pisania, podstawki papierowe, tekturowe pod naczynia, bloki 
do pisania, torby na zakupy, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, tor-
by podróżne, torby plażowe, aktówki, parasole, walizy i walizki, teczki, 
portfele, portmonetki, pokrowce na parasole, butelki na wodę z two-
rzyw ekologicznych, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomu-
nikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania da-
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyj-
ne, usługi przesyłania i  pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomu-
nikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wy-
syłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania 
i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tek-
stowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci 
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i  obrazu 
za  pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty 
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefo-
nów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-
-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie 
określonych dla każdego abonenta z  możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od  abonenta do  operatora w  celu wyboru 
usług, uczestniczenia w  grach konkursach, głosowaniach i  dokony-
wania zakupów z  jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od  i  do  klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do  obsługi 
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wy-
pożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostęp-
nianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej 
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywa-
nie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, In-
ternetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, trans-
misja programów radiowych i  telewizyjnych, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom 
dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprze-
wodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze i zapewnia-
nie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów i programów wideo 
dostarczanych za  pośrednictwem usługi „wideo na  żądanie”, usługi 
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online 
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wi-
deo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i wi-
dowisk rozrywkowych i  sportowych, programów informacyjnych, 
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, organizowania systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowe-
go i  światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i  inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 
i  konkursów, umożliwianie dostępu do  stron WWW za  pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyj-
ny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbio-
rów obrazów w  sieci internetowej i  telekomunikacyjnej oraz 
za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowa-
nia sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i dorad-
cze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług .

(111) 329855 (220) 2019 08 30 (210) 503967
(151) 2020 02 03 (441) 2019 10 14
(732) BEIJING KINGSMITH TECHNOLOGY CO ., LTD ., Pekin (CN)
(540) (znak słowny)
(540) KINGSMITH
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
oprogramowane gier komputerowych do  pobrania za  pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej i  urządzeń bezprzewodowych, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [opro-
gramowanie do  pobrania], komputerowe programy operacyjne na-
grane, programy komputerowe nagrane, krokomierze [pedometry], 
urządzenia do ważenia, okulary 3D, zamki elektryczne, wagi do po-
miaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, 28 sprzęt do ćwiczeń 
fizycznych w  pomieszczeniach, maszyny do  ćwiczeń sprawnościo-
wych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, maszyny do ćwi-
czeń sprawnościowych, bieżnie treningowe, bieżnie stacjonarne 
do użytku w ćwiczeniach fizycznych, stacjonarne rowery treningowe, 
piłki do ćwiczeń, ekspandery [ćwiczenia], maszyny do ćwiczeń fizycz-
nych wyposażone w ciężarki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych .

(111) 329856 (220) 2019 05 08 (210) 499508
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 08
(732) RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) red . CARPET
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 38 nadawanie programów telewizyjnych .

(111) 329857 (220) 2019 05 08 (210) 499509
(151) 2019 11 07 (441) 2019 07 08
(732) RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) red .
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .07, 26 .04 .18, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 38 nadawanie programów telewizyjnych .

(111) 329858 (220) 2016 11 30 (210) 464595
(151) 2020 01 24 (441) 2017 05 22
(732) APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apollo pl NIESKOŃCZONY WYBÓR
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(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, administrowanie sprzedażą, przygotowanie i  zawieranie 
transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, skomputeryzowane 
zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w  zakresie składa-
nia zamówień on-line, udostępnianie informacji o  produktach kon-
sumenckich, udostępnianie informacji dotyczących produktów kon-
sumenckich w  zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie 
porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, 
udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w  za-
kresie oprogramowania, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o  pro-
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów rekla-
mowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, przygotowanie pre-
zentacji do celów handlowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych 
zegarków, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  drukami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestro-
wanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem sportowym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  urządzeniami nawigującym, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku ze  sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku ze  sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  sprzętem informatycznym, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  urządzeniami do  mrożenia, przeprowadza-
nie sprzedaży aukcyjnej, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego 
w  odniesieniu do  oprogramowania komputerowego, usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprze-
daży detalicznej sprzętu AGD/RTV, usługi sprzedaży hurtowej sprzętu 
AGD/RTV, usługi sprzedaży przez Internet AGD/RT/, usługi sprzedaży 
przez Internet sprzętu komputerowego i oprogramowania  .

(111) 329859 (220) 2019 10 14 (210) 505630
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) CANAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNABIS LIGHT
(540) 

(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01

(510), (511) 5 suplementy diety do  kontroli cholesterolu, pyłek 
pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety spo-
rządzone głównie z  minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z  witamin, nutraceutyki do  stosowania jako suplementy 
diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy 
diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, naturalne suplemen-
ty diety do  leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się 
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia 
będące suplementami diety, suplementy witaminowe do  stosowa-
nia w  dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie 
z  magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy die-
ty, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy die-
ty, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
suplementy mineralne do  żywności, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wap-
niem, suplementy z  siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy ziołowe w  płynie, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w  płynie, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w  postaci 
plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplemen-
ty diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety do  użytku dietetycznego, suple-
menty diety do  użytku medycznego, suplementy diety z  białkiem 
sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, su-
plementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się 
głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy 
diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane 
do użytku jako suplement diety, suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze skła-
dające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi 
przystosowane do  celów medycznych, ziołowe suplementy diety 
dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stoso-
wane profilaktycznie i  dla rekonwalescentów, mieszanki do  picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwia-
jących uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające 
substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie suplementów odżywczych, naturalne środki lecznicze, 
jujuba lecznicza, talk leczniczy, cukier leczniczy, kremy lecznicze, 
zioła lecznicze, toniki lecznicze, olejki lecznicze, maści lecznicze, ko-
rzenie lecznicze, napary lecznicze, lecznicze balsamy, kompresy lecz-
nicze, spraye lecznicze, lecznicze preparaty do leczenia skóry, maści 
lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze kremy ochronne, leczniczy korzeń lukrecji, lecz-
nicze napary ziołowe, preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaź-
nych, lecznicze płyny do włosów, leczniczy balsam do rąk, lecznicze 
kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze peelingi do twa-
rzy, lecznicze kremy do  ust, lecznicze dodatki do  żywności, leczni-
cze balsamy do stóp, lecznicze kremy do stóp, balsamy zawierające 
substancje lecznicze, spraye lecznicze do  gardła, lecznicze pastylki 
do  ssania, uniwersalne lecznicze maści mentolowe, uniwersalne 
lecznicze balsamy przeciwbólowe, preparaty i substancje lecznicze, 
lecznicze żele do ciała, lecznicze pudry do ciała, wyciągi z roślin lecz-
niczych, napoje stosowane w lecznictwie, słodycze do celów leczni-
czych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, cukierki 
do  celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do  leczenia ran, 
lecznicze kuracje do skóry głowy, środki lecznicze przeciw poceniu 
się, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, żeń-szeń do  użytku leczniczego, napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, natu-
ralna glina do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów 



74 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/2020

medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, 31 nasiona, nasiona roślin, nasiona 
surowe, nasiona nieprzetworzone, nasiona do siewu, nasiona kono-
pi, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa suplementów diety oraz na-
turalnych środków leczniczych .

(111) 329860 (220) 2019 06 04 (210) 500669
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 14
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma Z  DODATKIEM DROZDZY KEFIROWYCH KEFIR Jak 
za dawnych lat
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, czarny, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .19, 08 .03 .01, 19 .01 .08
(510), (511) 29 kefir, napoje na bazie kefiru, desery smakowe na bazie 
kefiru .

(111) 329861 (220) 2018 11 21 (210) 492887
(151) 2019 09 24 (441) 2019 05 20
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krosno malarskie ART-RAM
(540) 

(591) żółty, brązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium pro-
filowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, 16 krosna 
malarskie, sztalugi malarskie, płótna malarskie, obrazy artystyczne, 
obrazy i  zdjęcia, oprawki na  zdjęcia lub obrazy, 20 listwy wykona-
ne z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, ramy obrazów, 
obrazy, listwy do obrazów, listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy wy-
konane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z two-
rzyw sztucznych do  ram do  obrazów i  zdjęć, ramki na  obrazy i  fo-
tografie, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 
opracowanie projektów technicznych, projektowanie form, projek-
towanie konstrukcji, badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, bada-
nia chemiczne, badania dotyczące technologii, badania naukowe 
i  przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projekto-
wanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, 
projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projek-
towanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towaro-
wych, projektowanie metod produkcji, prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie produktów, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności prze-
mysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie pa-
tentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patento-

wych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw 
autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja 
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licen-
cjonowanie .

(111) 329862 (220) 2018 10 31 (210) 492256
(151) 2019 09 24 (441) 2019 05 20
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Absorber ciepła
(540) 

(591) zielony, czerwony, szary, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 26 .11 .02
(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 meta-
lowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe 
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dacho-
we, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, 
metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalo-
we obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, 
izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe pa-
nele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku 
w  budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium 
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z  aluminium 
lub jego stopów, aluminiowe profile do  użytku w  urządzeniach 
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego alumi-
nium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 urządze-
nia do  magazynowania energii cieplnej do  ogrzewania, termiczne 
kolektory słoneczne do  ogrzewania, kolektory energii słonecznej 
do ogrzewania, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, ko-
lektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, ko-
lektory słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne, urządzenia 
wytwarzające ciepło, urządzenia odstojnikowe na  ścieki, grzejniki 
do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, in-
stalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodze-
nia powietrza, urządzenia do  ogrzewania, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła 
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do  instalacji centralnego 
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją tempera-
tury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
grzejniki do  systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie pod-
łogowe, systemy HCA (ogrzewanie, chłodzenie, absorpcja i akumu-
lacja ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie materiałów, technologiczne badania projektowe, usługi 
doradcze w  dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, ba-
dania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dzie-
dzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe do-
tyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad pro-
cesami przemysłowymi, badania związane z fizyką, badania i analizy 
naukowe, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projekto-
wanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, 
projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, pro-
jektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, pro-
jektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, 
projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe 
w  zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 45 
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licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjo-
nowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, 
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie techno-
logii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych 
wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjono-
wanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towaro-
wych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie 
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzysty-
wanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich li-
cencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich .

(111) 329863 (220) 2018 12 05 (210) 493470
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 04
(732) KRZĄKAŁA MAREK, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAWALERKOWO
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zaku-
pu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, inwestycje majątkowe 
(nieruchomości), kupno i  sprzedaż nieruchomości, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, pozy-
skiwanie kapitału finansowego, wycena nieruchomości, wynajem 
nieruchomości w  szczególności wynajem mieszkań, zarządzanie 
nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, 
zbieranie funduszy na projekty związane z nieruchomościami przez 
Internet, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, usłu-
gi doradcze dotyczące remontów nieruchomości .

(111) 329864 (220) 2015 02 13 (210) 438951
(151) 2020 03 13 (441) 2015 05 25
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kujawianka since 1926
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 25 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, batony, bombonierki, 
chałwa, kremy, pomady, polewy, chipsy, krakersy, ciasta, ciastka, wa-
fle, wyroby czekoladowe, wyroby oblewane czekoladą, wyroby cze-
kolado podobne, wyroby oblewane polewą czekoladopodobną, wy-
roby cukiernicze na bazie orzechów lub owoców suszonych lub zbóż, 
galaretki owocowe, gofry, guma do żucia, kakao, lody, masa marce-
panowa, miód, muesli, jadalne ozdoby do ciast, pomadki, pomadki 
mleczne, pralinki, słodycze do dekoracji choinek, słodycze do ssania, 
lizaki, cukierki .

(111) 329865 (220) 2019 10 14 (210) 505561
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 25
(732) POROWNEO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P .
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .03, 29 .01 .12, 26 .04 .01

(510), (511) 35 handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, 
różnych usług ubezpieczeniowych w  celu umożliwienia klientom 
wygodnego porównywania i  kupowania tych usług, dostarczanie 
informacji konsumentom na  temat towarów i  usług, porównywa-
nie usług finansowych online, negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów teleko-
munikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i za-
kupu towarów, pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo-
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi 
porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczenio-
wych, na  rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczenio-
wych w  imieniu osób trzecich, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich w  Internecie, promowanie towarów i  usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, promowanie towarów 
i  usług osób trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach inter-
netowych, publikowanie materiałów reklamowych online reklama 
za  pośrednictwem telefonu, reklama za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w  szczególności Internetu reklama za  pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finan-
sowe i  ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo związane z  zawiera-
niem ubezpieczeń, informacja o  ubezpieczeniach, organizowanie 
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach ód 
następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w  usługach 
doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubez-
pieczeń innych niż na życie, prowadzenie spraw finansowych online, 
skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpie-
czeniowych na  rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi 
bankowe i ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia banko-
we, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, 
ubezpieczenia (doradztwo w sprawach-), ubezpieczenia hipoteczne, 
ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomo-
ści], ubezpieczenia na  życie, ubezpieczenia od  odpowiedzialności 
zawodowej, ubezpieczenia od  odpowiedzialności osób trzecich, 
ubezpieczenia od  pożaru, ubezpieczenia od  wypadków, ubezpie-
czenia od  wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, 
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane z  mieniem 
osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, udostępnianie in-
formacji finansowych online, udostępnianie informacji o  ubezpie-
czeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, 
udostępnianie informacji finansowych za  pośrednictwem strony 
internetowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek 
ubezpieczeniowych, udzielanie informacji online dotyczących ubez-
pieczeń z  komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie in-
formacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, 
udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na ży-
cie, udzielanie informacji związanych z  pośrednictwem w  zakresie 
ubezpieczeń na  życie, udzielanie kredytów hipotecznych i  pośred-
nictwo w  tym zakresie, usługi agencji ubezpieczeniowej i  pośred-
nictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usłu-
gi agencyjne w  zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, 
usługi bankowości elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów 
ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystyczny-
mi, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami 
od  wypadków, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubez-
pieczeniami na  życie, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane 
z  ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa związane z  ubez-
pieczeniem na  życie, usługi finansowe świadczone za  pośrednic-
twem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne związane 
z  ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane z  bankowością, 
usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usłu-
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gi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, 
usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów me-
chanicznych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe do-
tyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi w zakresie 
ubezpieczania nieruchomości, usługi w  zakresie ubezpieczeń dla 
podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, usługi w za-
kresie zawierania ubezpieczeń .

(111) 329866 (220) 2019 06 05 (210) 500747
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 04
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAINTER SALON HIGH PIGMENT
(540) 

(591) biały, granatowy, różówy, szary, ciemnoszary
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .18, 26 .11 .02, 25 .01 .09
(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) 329867 (220) 2019 06 27 (210) 501608
(151) 2020 02 20 (441) 2019 11 04
(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Księże Nowe
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, pro-
wadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i  wystaw handlowych 
i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w  aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobu-
dowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania 
nieruchomościami, pośrednictwo w  nabywaniu, sprzedaży, najmie 

domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, 
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usłu-
gi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: 
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytko-
wą, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzeda-
ży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi 
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finan-
sowym w  aspekcie projektowania i  realizacji budowy, usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w  zakre-
sie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, 37 usługi 
developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w  ra-
mach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w  zakresie: prowadze-
nia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, 
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania 
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w  zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących 
obiektów inżynierskich .

(111) 329868 (220) 2019 07 01 (210) 501724
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 21
(732) KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KeSeM TWARÓG śmietankowy Z  KUJAW I  ZIEMI 
DOBRZYŃSKIEJ Q JAKOŚĆ TRADYCJA Kujawsko-Pomorskie
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .11, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 
24 .03 .01, 24 .03 .09, 24 .03 .18, 20 .05 .16
(510), (511) 29 sery twarogowe .

(111) 329869 (220) 2019 07 09 (210) 502009
(151) 2020 02 06 (441) 2019 10 21
(732) NANNY EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nanny Express
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony, żółty
(531) 24 .17 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do  pobrania, aplikacje 
komputerowe do  pobrania, oprogramowanie do  aplikacji interne-
towych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania 
dotyczące organizacji opieki nad dziećmi, aplikacje mobilne doty-
czące organizacji opieki nad dziećmi, aplikacje mobilne i do pobra-
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nia umożliwiające zamówienie usługi opieki nad dziećmi, aplikacje 
mobilne i do pobrania umożliwiające zamówienie usługi niani, opro-
gramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, oprogramowa-
nie do  aplikacji i  serwerów internetowych, aplikacje komputerowe 
umożliwiające zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, pobie-
ralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe umożliwiające zamówie-
nie usługi niani i opieki nad dziećmi, aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, oprogramowanie komputerowe do mo-
bilnych aplikacji umożliwiających interakcje i  łączenie pomiędzy 
rodzicami i  nianiami, oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie do  pobrania, oprogramowanie do  smartfonów, oprogramo-
wanie do  systemów rezerwacji opieki nad dziećmi, oprogramowa-
nie do  zarządzania urządzeniami mobilnymi, elektroniczne nianie, 
programy komputerowe do  korzystania z  Internetu i  sieci WWW, 
oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, 35 pro-
mocja sprzedaży, promocja sprzedaży usług niań i opieki nad dzieć-
mi, administrowanie sprzedażą, administrowanie sprzedażą usług 
niań i opieki nad dziećmi, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie 
sprzedażą i  bazą klientów, zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów 
usług niań i opieki nad dziećmi, usługi w zakresie promocji sprzeda-
ży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej usług niań i opieki nad dziećmi, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich usług niań i  opieki nad dziećmi, mar-
keting handlowy usług niań i  opieki nad dziećmi, usługi handlowe 
świadczone online w zakresie niań i opieki nad dziećmi, 38 zapew-
nianie dostępu do portali i platform w Internecie umożliwiające za-
mówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, dostęp do treści, stron in-
ternetowych i portali, dostęp do treści, stron internetowych i portali 
umożliwiających zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platform i portali w Internecie i innych mediach umożliwiające 
zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, udostępnianie forów 
internetowych online, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, telekomunikacyjne usługi dostępowe, usługi przesyłania 
wiadomości online, przesyłanie informacji drogą online, zapewnia-
nie dostępu do treści multimedialnych online, zapewnianie dostępu 
użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online umoż-
liwiające zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 45 usługi 
niań, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodzi-
ców, usługi w  zakresie opieki, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego w zakresie usług niań i opieki nad dziećmi, licencjo-
nowanie programów komputerowych w zakresie usług niań i opieki 
nad dziećmi, licencjonowanie znaków towarowych w zakresie usług 
niań i opieki nad dziećmi, doradztwo związane z licencjonowaniem 
oprogramowania komputerowego w  zakresie usług niań i  opieki 
nad dziećmi, profesjonalne usługi doradcze związane z  licencjono-
waniem praw autorskich w zakresie usług niań i opieki nad dziećmi, 
zarządzanie i korzystanie z praw własności przemysłowej i praw au-
torskich odnoszących się do usług niań i opieki nad dziećmi poprzez 
ich licencjonowanie na rzecz osób trzecich .

(111) 329870 (220) 2019 07 11 (210) 502150
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOOTI DONUTS NA OKRĄGŁO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  piekarnicze, mrożone wyroby 
cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, 
donuty, słodycze, desery jako lody, wyroby cukiernicze i/lub piekar-
nicze, mąka, bazy do ciast, dodatki do ciast i wypieków, a mianowicie 
dodatki smakowe i zapachowe a także dekoracje cukiernicze i pole-
wy cukiernicze, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, 
kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, po-
trawy na bazie mąki i mrożone potrawy na bazie mąki: pizza, pieroż-
ki, kluski, makarony, przekąski słone .

(111) 329871 (220) 2019 07 11 (210) 502151
(151) 2020 02 07 (441) 2019 10 21

(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dooti donuts
(540) 

(591) pomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 08 .01 .10
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  piekarnicze, mrożone wyroby 
cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, 
donuty, słodycze, desery jako lody, wyroby cukiernicze i/lub piekar-
nicze, mąka, bazy do ciast, dodatki do ciast i wypieków, a mianowicie 
dodatki smakowe i zapachowe a także dekoracje cukiernicze i pole-
wy cukiernicze, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, 
kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, po-
trawy na bazie mąki i mrożone potrawy na bazie mąki: pizza, pieroż-
ki, kluski, makarony, przekąski słone .

(111) 329872 (220) 2019 07 18 (210) 502449
(151) 2020 02 19 (441) 2019 11 04
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY LUDWIKI
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, pro-
wadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i  wystaw handlowych 
i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
organizowania przetargów na  rynku obrotu gruntami, nierucho-
mościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, 
wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam również 
w  sieci on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nierucho-
mości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego 
w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej,, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprze-
daży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nie-
ruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i  powierzchni 
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania trans-
akcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi 
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i  realizacji budo-
wy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
usługi w  zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytko-
wych, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i  powierzchni użytkowej, 37 usługi developerskie związane z  bu-
dową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć dewe-
loperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru 
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkanio-
wych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowla-
nych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
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-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich .

(111) 329873 (220) 2019 07 22 (210) 502544
(151) 2020 02 13 (441) 2019 10 21
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAESTRO CUKIERNIA
(540) 

(531) 09 .07 .19, 27 .05 .01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  piekarnicze, mrożone wyroby 
cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, 
donuty, słodycze, desery jako lody, wyroby cukiernicze i/lub piekar-
nicze, mąka, bazy do ciast, dodatki do ciast i wypieków, a mianowicie 
dodatki smakowe i zapachowe a także dekoracje cukiernicze i pole-
wy cukiernicze, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, 
kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, po-
trawy na bazie mąki i mrożone potrawy na bazie mąki: pizza, pieroż-
ki, kluski, makarony, przekąski słone .

(111) 329874 (220) 2019 07 23 (210) 502603
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 14
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYRÓŻNIENIE PRODUKT INNOWACYJNY
(540) 

(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 17 .02 .02, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy 
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 

do  celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie .

(111) 329875 (220) 2019 07 23 (210) 502607
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 14
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTO PRODUKT INNOWACYJNY
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 17 .02 .02, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 
29 .01 .12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy 
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
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sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie .

(111) 329876 (220) 2019 07 23 (210) 502610
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 14
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTA INNOWACJA RETAIL
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 17 .02 .02, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 
29 .01 .12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy 
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 

zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie .

(111) 329877 (220) 2019 07 23 (210) 502613
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 14
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTA INNOWACJA FMCG
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 17 .02 .02, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 
29 .01 .12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy 
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
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rozrywka], produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie .

(111) 329878 (220) 2019 07 23 (210) 502615
(151) 2020 01 28 (441) 2019 10 14
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE INNOWACJE 2019 FMCG & RETAIL
(540) 

(591) złoty, srebrny, biały
(531) 01 .01 .01, 26 .04 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, pokazy 
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
reporterskie .

(111) 329879 (220) 2019 07 30 (210) 502905
(151) 2020 01 30 (441) 2019 10 07
(732) EVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXAN
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03, 29 .01 .11
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz generatoro-
wy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe, 31 produkty rolne 

(nieprzetworzone), płody rolne i z akwalatury, produkty ogrodnicze 
i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny naturalne (żywe), kwiaty naturalne 
żywe, nasiona, 35 usługi związane z prowadzeniem sklepów na sta-
cjach paliwowych w zakresie towarów: artykułów spożywczych, wy-
robów tytoniowych, alkoholi, napojów, słodyczy, lodów, artykułów 
przemysłowych, chemii i  kosmetyków samochodowych, zabawek, 
olejów, akcesoriów i narzędzi samochodowych, artykułów papierni-
czych, oraz innych artykułów powszechnego użytku, 39 dostarcza-
nie paliwa, magazynowanie paliw gazowych, organizowanie trans-
portu paliw, dostarczanie gazu (dystrybucja), transport i dystrybucja 
gazu ziemnego i skroplonego, 43 usługi gastronomiczne na stacjach 
paliwowych w zakresie serwowania kawy, herbaty, napojów, zapie-
kanek, hot-dogów .

(111) 329880 (220) 2019 08 19 (210) 503617
(151) 2020 01 16 (441) 2019 09 30
(732) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBD PREMIUM
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 29 .01 .03, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 5 suplementy diety do  kontroli cholesterolu, pyłek 
pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety spo-
rządzone głównie z  minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z  witamin, nutraceutyki do  stosowania jako suplementy 
diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy 
diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, naturalne suplemen-
ty diety do  leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się 
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia 
będące suplementami diety, suplementy witaminowe do  stosowa-
nia w  dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie 
z  magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy die-
ty, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy die-
ty, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
suplementy mineralne do  żywności, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wap-
niem, suplementy z  siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy ziołowe w  płynie, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w  płynie, suplementy diety dla ludzi, suplemen-
ty diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w  postaci 
plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplemen-
ty diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek sosnowy, suplementy diety do  użytku dietetycznego, suple-
menty diety do  użytku medycznego, suplementy diety z  białkiem 
sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, su-
plementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się 
głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy 
diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane 
do użytku jako suplement diety, suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze skła-
dające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi 
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przystosowane do  celów medycznych, ziołowe suplementy diety 
dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stoso-
wane profilaktycznie i  dla rekonwalescentów, mieszanki do  picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwia-
jących uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające 
substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie suplementów odżywczych, naturalne środki lecznicze, 
jujuba lecznicza, talk leczniczy, cukier leczniczy, kremy lecznicze, 
zioła lecznicze, toniki lecznicze, olejki lecznicze, maści lecznicze, ko-
rzenie lecznicze, napary lecznicze, lecznicze balsamy, kompresy lecz-
nicze, spraye lecznicze, lecznicze preparaty do leczenia skóry, maści 
lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze kremy ochronne, leczniczy korzeń lukrecji, lecz-
nicze napary ziołowe, preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaź-
nych, lecznicze płyny do włosów, leczniczy balsam do rąk, lecznicze 
kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze peelingi do twa-
rzy, lecznicze kremy do  ust, lecznicze dodatki do  żywności, leczni-
cze balsamy do stóp, lecznicze kremy do stóp, balsamy zawierające 
substancje lecznicze, spraye lecznicze do  gardła, lecznicze pastylki 
do  ssania, uniwersalne lecznicze maści mentolowe, uniwersalne 
lecznicze balsamy przeciwbólowe, preparaty i substancje lecznicze, 
lecznicze żele do ciała, lecznicze pudry do ciała, wyciągi z roślin lecz-
niczych, napoje stosowane w lecznictwie, słodycze do celów leczni-
czych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, cukierki 
do  celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do  leczenia ran, 
lecznicze kuracje do skóry głowy, środki lecznicze przeciw poceniu 
się, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, żeń-szeń do  użytku leczniczego, napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, natu-
ralna glina do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów 
medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
suplementów diety oraz naturalnych środków leczniczych .

(111) 329881 (220) 2019 09 03 (210) 504066
(151) 2020 01 31 (441) 2019 10 14
(732) ROSA ANDRZEJ ROYAL COLLECTION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHILIP LOUIS
(510), (511) 18 paski i torby zawarte w tej klasie, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej towarów wskazanych w niniejszym wykazie, 
usługi promocyjno-reklamowe, usługi przedstawicielskie w zakresie 
sprzedaży, pośrednictwo handlowe .

(111) 329882 (220) 2019 09 04 (210) 504090
(151) 2020 01 23 (441) 2019 10 07
(732) ROSOŁOWSKI ADAM ALTERNATYWNIE, Załom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #ALTERN TYWNIE SPECIALTY COFFEE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .15, 27 .05 .17, 11 .03 .02, 
11 .03 .14, 11 .03 .20, 08 .07 .01, 24 .17 .25, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .09, 
26 .11 .10, 26 .03 .23
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 329883 (220) 2019 09 05 (210) 504137
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE KOMEDY

(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 22 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, pro-
wadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i  wystaw handlowych 
i  reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi w  zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i  użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nierucho-
mości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego 
w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, 
lokali i powierzchni użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, usługi sprzedaży na  kredyt, usługi w  zakresie wycen finan-
sowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, 
lokali i  powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nierucho-
mościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingo-
wymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi 
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i  użytkowych, doradztwo 
w  zakresie zarządzania i  administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowie-
dzialnego za  budowę pod względem finansowym w  aspekcie pro-
jektowania i  realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane z bu-
dową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i  niemieszkal-
nych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć dewe-
loperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru 
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkanio-
wych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowla-
nych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich .

(111) 329884 (220) 2019 09 05 (210) 504138
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) PRZEDSZKOLA POMARAŃCZOWA CIUCHCIA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURIS
(540) 

(591) żółty, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 02 .07 .23, 26 .01 .01, 26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 36 zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, organizacja 
zbiórek, 41 edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, kształcenie prak-
tyczne, doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe, usługi z  zakresu na-
uczania, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kon-
kursów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
konferencji, koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów z zakresu psychologii i pedagogiki, organizowanie obozów dla 
dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie pracowni specjali-
stycznych, organizowanie wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, 
publikacja książek, czasopism, magazynów, publikacja książek, cza-
sopism, magazynów o  tematyce psychologicznej i  pedagogicznej, 
publikacja zdjęć, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje on-line książek i tekstów o tematyce 
psychologicznej i pedagogicznej, publikacje online nie do pobrania, 
tłumaczenia, usługi wydawnicze, prowadzenie blogów, dzienników 
internetowych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja fil-
mów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów online nie do po-
brania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do po-
brania, 44 usługi prowadzenia poradni psychologicznych, usługi 
prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, usługi terapeutyczne w zakre-
sie rehabilitacji społecznej dzieci, młodzieży, bezdomnych, usługi te-
rapeutyczne w zakresie resocjalizacji społecznej, usługi poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego .

(111) 329885 (220) 2019 09 13 (210) 504415
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 21
(732) GEDEON MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEDEON MEDICA
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania, porady lekarskie, badania 
i terapia psychologiczna, diagnostyka, leczenie, pomoc medyczna .

(111) 329886 (220) 2019 09 13 (210) 504426
(151) 2020 02 17 (441) 2019 10 21
(732) OAKYAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tagland
(510), (511) 42 opracowywanie i  testowanie metod przetwarzania 
danych, algorytmów i oprogramowania, oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], przechowywanie danych online, udostępnianie wyszuki-
warek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komuni-
kacyjnych, zapewnianie oprogramowania online, nie  do  pobrania, 
do użytku w komunikacji .

(111) 329887 (220) 2019 09 23 (210) 504719
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWIAZDY EMOCJE KOMENTARZE fiesta!
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy, różowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .05, 27 .05 .15, 27 .05 .17, 24 .17 .02, 24 .17 .04
(510), (511) 9 urządzenia do  przetwarzania informacji, sprzęt (har-
dware) do  przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe 

(software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia 
do  rejestrowania dźwięku, urządzenia do  fototelegrafii, urządzenia 
do  nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, 
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, 
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne 
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, 
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane 
i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i danych wszelkiego rodzaju 
(z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, ka-
sety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, 
dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio 
i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uni-
wersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządze-
nia do  zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów 
i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafo-
ny, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, 
dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków 
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlo-
ne, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery fil-
mowe, kamery wideo zespolone z  magnetofonem, kamery wizyjne, 
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kode-
ry magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, 
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygna-
łu telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, 
lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetycz-
ne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, moni-
tory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware kompu-
terowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do  rejestracji 
dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, 
odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe 
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, progra-
my komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie 
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych ka-
nałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji inte-
raktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w po-
staci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterują-
ce programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy 
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony 
przenośne, telefony przenośne działające w  systemie telefonii ko-
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i  telefonów komórko-
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do  montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do  nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne-
go i  światłowodowego, urządzenia do  nadawania, przekazywania 
i  odbioru działające w  systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku 
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, 
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od-
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar-
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar-
ki do  zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, na-
grania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magne-
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, 
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu-
terach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smart-
fony, tablety, czytniki elektroniczne i  inne urządzenia mobilne lub 
stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki 
audio, pliki muzyczne i  pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), 
etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla-
sy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki 
drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, for-
mularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalen-
darze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki 
z krzyżówkami, rebusami i  szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, 
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obra-
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zy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmio-
ty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje 
graficzne, rysunki i  grafiki związane z  rozwiązywaniem krzyżówek, 
wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły 
papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane z tych materiałów, 
a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toale-
towy, rolki kuchenne i  ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, 
materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), mate-
riały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do ce-
lów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malar-
skie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki 
do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucz-
nych, taśmy do  maszyn do  pisania, 35 organizowanie sprzedaży 
w  trybie aukcji publicznych i  aukcji internetowych towarów takich 
jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestro-
wania dźwięku, urządzenia do  fototelegrafii, dyktafony, dyski ma-
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z  zapisanymi plikami w  formacie 
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci 
komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, in-
terfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteli-
gentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne 
karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magne-
tyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do  odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety 
optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne no-
śniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-
-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośni-
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, 
układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi-
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy 
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na-
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji 
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele-
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do  obsługi 
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro-
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, so-
ftware-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy 
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony 
przenośne, telefony przenośne działające w  systemie telefonii ko-
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i  telefonów komórko-
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do  montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do  nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne-
go i  światłowodowego, urządzenia do  nadawania, przekazywania 
i  odbioru działające w  systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku 
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, 
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od-
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar-
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar-
ki do  zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/ 
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, na-
grania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magne-
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, 
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu-
terach, odtwarzaczach DVD i  CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, 
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, 
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziem-
skie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życze-
niami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty poczto-
we, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i  zeszyty 
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusa-
mi, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, 
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, 
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, 
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem 
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakre-
sie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży 
i  zbierania opinii na  rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-

nia rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i maga-
zynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania 
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazy-
nów i  monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie 
w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w za-
kresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, bill-
boardy), w  tym w  formie elektronicznej w  Internecie, oferowanie 
części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alterna-
tywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i  analiza wskaźni-
ków czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, 
usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowy-
wanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealnia-
nia wskaźników zasięgowych w  powiązaniu ze  sprzedażą magazy-
nów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją 
wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego 
pomiaru zasięgu magazynów i  reklamy, planowanie i  rozliczanie 
kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, maga-
zynów i  czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi 
w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opraco-
wywanie strategii rozwoju pism i  magazynów, opracowywanie 
i  wdrażanie zmian w  metodologii prowadzonych badań, badania 
preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badaw-
czych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólno-
polskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, do-
radztwo w  zakresie organizowania, kierowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w  sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, ekspertyzy w  zakresie działalności gospodar-
czej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi 
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w za-
kresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działal-
ności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodar-
czej w  zakresie marketingu i  reklamy, pomoc w  prowadzeniu 
i  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w  zakresie opraco-
wywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przeka-
zu, kompilacja informacji w  komputerowych bazach danych, 
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób 
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowa-
nie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych w  postaci próbek, druków, 
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłosze-
nia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do  celów reklamowych i  promowania sprzedaży, marke-
ting, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie roz-
powszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów rekla-
mowych, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, usługi w  zakresie przygotowywania reklam prasowych, 
usługi w  zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w  zakresie 
przygotowywania reklam za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
organizowanie targów handlowych i  reklamowych, dekoracja wy-
staw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, 
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych 
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa 
i  teletekstowa, pośrednictwo w  umowach reklamowych dla osób 
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych ba-
zach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na  towary 
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie za-
mówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatry-
wanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamó-
wień, 38 usługi agencji informacyjnych w  zakresie zbierania 
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyła-
nie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii 
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komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja 
o  telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału 
radiowego i  telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów 
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumental-
nych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, 
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udzia-
łem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i  in-
formacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórko-
wa, usługi w  zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w  tym 
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlece-
nia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji 
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali kompute-
rowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegra-
ficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektro-
nicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi 
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, 
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomo-
cy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów 
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów te-
lewizyjnych, usługi w  zakresie transmisji danych i  teleinformatyki, 
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wia-
domości i  danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie in-
formacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w za-
kresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa 
przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwię-
ku i  obrazu w  łączności telefonicznej, usługi w  zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i  przez terminale komputerowe, usługi 
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sie-
ci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wy-
boru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi za-
pewniające dostęp do  stron internetowych za  pośrednictwem 
przekazu telewizyjnego, w  tym zapewnianie dostępu do  zasobów 
archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do  baz 
danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmi-
sja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-teksto-
wych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych 
w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żąda-
nie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum in-
formacyjnego do  obsługi klienta związanego z  wydawaniem 
produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
telezakupowych i  rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, prze-
kazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wia-
domości internetowe-komunikatory internetowe), 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek 
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans-
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 pora-
dy w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakre-
sie ochrony naturalnego środowiska człowieka i  odpowiedzialności 
ekologicznej, w  tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w  za-
kresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konser-
wacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmo-
wych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, 
informacja o  imprezach rozrywkowych i  rekreacji, usługi klubowe 
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferen-
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie i  prowadzenie pracowni spe-
cjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, sympozjów i  zjazdów, organizowanie rozrywkowych wi-
dowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem 
interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w  szczególności roz-
rywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Inter-
netu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośred-
nictwem sieci danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, 
strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Interne-
cie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, pro-
dukcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja 
filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie ksią-
żek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż 

reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i  periodyków, 
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publi-
kowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, 
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
nagrywanie filmów na  taśmach wideo, obsługa publikacji elektro-
nicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedzi-
ny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkur-
sów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem 
nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresaria-
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i  telewizyj-
nych, przygotowywanie materiałów do  programów telewizyjnych 
o  charakterze reklamowym, rozrywkowym, w  tym organizowanie 
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywa-
nia zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kie-
runku: ograniczania stosowania i  eliminowania substancji szkodli-
wych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, 
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarza-
nych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnosze-
nia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji spo-
łecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, 
kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospo-
łecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakre-
sie krwiodawstwa i  dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne 
w  kierunku rzucenia palenia, akcje w  ramach programu profilaktyki 
i  rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w za-
kresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla 
seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, ak-
cje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebu-
jących ludzi i  zwierząt oraz dla stowarzyszeń i  organizacji niosących 
pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje 
społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat 
uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyber-
przestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie 
informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i in-
formacji o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie strona-
mi komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych 
lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, tworzenie i  utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów 
mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie 
projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kie-
runku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego człowieka i  odpowiedzialności ekologicznej, spo-
rządzanie raportów naukowych w  tym zakresie, w  tym także 
za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, 
zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elek-
troniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych ba-
zach danych, projektowanie i  opracowywanie programów do  prze-
twarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników 
po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron inter-
netowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zaso-
bów serwerowni (server hosting), zapytania i  badania w  bazach da-
nych i  w  Internecie w  zakresie technologii komputerowej i  badań 
naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii 
komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii te-
lekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej 
przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowa-
nia komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych 
serwerów oraz portali internetowych .

(111) 329888 (220) 2019 09 27 (210) 504923
(151) 2020 02 13 (441) 2019 10 28
(732) N4U NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N4U
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .
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(111) 329889 (220) 2019 09 28 (210) 504969
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW KAZIMIERZ FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYCUCH JANOWICKI
(540) 

(591) beżowy, czerwony, zielony, szary, brązowy, żółty, biały, 
czarny
(531) 02 .01 .15, 14 .09 .05, 08 .07 .01, 26 .01 .14, 05 .11 .15, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 32 piwo i  produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, 
piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo pełne 
jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo o sma-
ku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, napoje 
na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, porter, stout, indyj-
skie piwa jasne ale, napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, shandy 
jako napój składający się z piwa i  lemoniady, mineralizowane piwa, 
drinki na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i pro-
duktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw 
słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu sa-
ison, piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych 
typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie piwa, 
piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw 
jasnych ale, napojów bezalkoholowych o  smaku piwa, shandy jako 
napoju składającego się z piwa i  lemoniady, mineralizowanych piw, 
drinków na bazie piwa, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w za-
kresie dostarczania żywności i  napojów, usługi w  zakresie pubów, 
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie napojów 
w  małych browarniach oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, 
bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, ho-
telowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, do-
starczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i  napoje do  bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i  napojów, restauracje dla turystów, 
usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji doty-
czących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, 
usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków .

(111) 329890 (220) 2019 10 02 (210) 505122
(151) 2020 02 18 (441) 2019 11 04
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Fundusze SFIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 329891 (220) 2019 10 09 (210) 505396
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) NADOLNA KATARZYNA ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATURE FOR CELL
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do  celów leczniczych, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla osób ze specjalny-
mi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, suplementy diety w płynie .

(111) 329892 (220) 2019 10 09 (210) 505398
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) NADOLNA KATARZYNA ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURE FOR CELL
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, 
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do  celów leczniczych, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla osób ze specjalny-
mi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, suplementy diety w płynie .

(111) 329893 (220) 2017 02 13 (210) 467568
(151) 2020 03 03 (441) 2017 03 20
(732) STOCHLIŃSKI JACEK, Węgrzce Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOOKO2
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 czujniki, urządzenia i  przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełą-
czania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-
ne dyski, płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do  przetwarzania da-
nych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia 
ognia, 42 badania oraz usługi – naukowe i techniczne, oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych .

(111) 329894 (220) 2018 11 21 (210) 492911
(151) 2020 03 04 (441) 2019 10 28
(732) „MEDIVET” SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIVET
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: 
leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, aparaty i  instru-
menty weterynaryjne, świadczenie finansowych usług leasingo-
wych, 37 usługi w  zakresie serwisowania i  naprawy aparatów i  in-
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strumentów weterynaryjnych, 41 usługi edukacji weterynaryjnej, 
organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów i zjazdów z dziedzi-
ny weterynarii, publikowanie i wydawanie tekstów weterynaryjnych, 
44 usługi weterynaryjne .

(111) 329895 (220) 2018 12 13 (210) 493835
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) FUNDACJA LIBERTÉ!, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBERTÉ!
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie książek, publikowanie online elektronicznych książek 
i czasopism .

(111) 329896 (220) 2019 07 26 (210) 502803
(151) 2020 03 06 (441) 2019 10 28
(732) FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO, Kaniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silesian Aviation Cluster
(540) 

(591) szary, niebieski, biały
(531) 18 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych, kolokwiów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie] i innych podobnych 
wydarzeń-związanych z  branżą lotniczą, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych-związanych z branżą lotni-
czą, w tym też sportami lotniczymi, przekazywanie know-how [szko-
lenia] .

(111) 329897 (220) 2019 07 31 (210) 502984
(151) 2020 03 06 (441) 2019 11 04
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroGo
(510), (511) 5 leki .

(111) 329898 (220) 2019 07 31 (210) 502986
(151) 2020 03 06 (441) 2019 11 04
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroGo Plus
(510), (511) 5 leki .

(111) 329899 (220) 2019 08 21 (210) 503670
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 21
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lashes BOOSTER
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .14, 26 .04 .17, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 02 .09 .01

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów 
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do  pie-
lęgnacji skóry, talk i  pudry do  ciała, preparaty przeciwsłoneczne 
i  po  opalaniu, mydła, środki do  mycia i  kąpieli, preparaty do  pielę-
gnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do  pielęgnacji ust, chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, ko-
smetyki do  makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i  pudry, tusze 
do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, 
cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost 
rzęs i brwi, serum do rzęs i brwi, podkłady i pudry, 5 preparaty farma-
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do  celów medycznych, lecznicze tusze, odżyw-
ki, preparaty do  rzęs, brwi, włosów i  paznokci, lecznicze podkłady 
i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty 
na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych .

(111) 329900 (220) 2019 08 21 (210) 503671
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 21
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiTinstal
(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) 329901 (220) 2019 08 21 (210) 503672
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 21
(732) STĘPSKA KATARZYNA KABAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kabak
(510), (511) 25 bielizna, biustonosze, bokserki, czapki jako nakrycia 
głowy, halki [bielizna], majtki, majtki damskie, nakrycia głowy, paski 
[odzież], skarpetki, szaliki .

(111) 329902 (220) 2019 08 21 (210) 503673
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 21
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiTfiber
(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) 329903 (220) 2019 08 21 (210) 503674
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 21
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiTone
(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) 329904 (220) 2019 08 21 (210) 503675
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 21
(732) SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, sole kwasów organicznych i nieorganicznych, półfabry-
katy do  wytwarzania farb i  lakierów, adsorbenty, emulgatory, dys-
persje tworzyw sztucznych, kleje i spoiwa dla przemysłu, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, lateksy w stanie surowym, konserwanty 
kauczukowe, żywice syntetyczne, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, lateksy do stosowania 
w przemyśl, kleje pochodzenia organicznego, polistyren, polistyren 
modyfikowany kauczukiem, polistyren do spieniania, produkty che-
miczne stanowiące dyspersję wodną polimeru octanu winylu, mate-
riały polistyrenowe nieprzetworzone, żywice polistyrenowe, polisty-
ren nieprzetworzony, polistyren w postaci granulek przeznaczonych 
do spieniania, tworzywa sztuczne w stanie surowym w każdej posta-
ci, 17 kauczuk i wyroby z kauczuku nie ujęte w innych klasach, two-
rzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, taśmy, 
pręty, arkusze, płyty i  kształtki z  polistyrenu i  styropianu, kauczuk 
syntetyczny, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materia-
ły izolacyjne, przetworzone materiały polistyrenowe, kauczuki w sta-
nie surowym, kauczuk ciekły, polistyren pół-wykończony, spienione 
granulki polistyrenowe, 35 reklama i marketing, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa, także za pośrednictwem Internetu, następujących to-
warów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, tworzywa 
sztuczne w  stanie surowym, materiały polistyrenowe nieprzetwo-
rzone, kauczuk i  wyroby z  kauczuku, przetworzone materiały poli-
styrenowe, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, dostar-
czanie informacji w  zakresie działalności gospodarczo-handlowej, 
promocja sprzedaży, zarządzanie i  administrowanie działalności 
handlowo-gospodarczej oraz pomoc w  tym zakresie, prowadzenie 
spraw związanych z  zatrudnieniem pracowników, analiza kosztów, 
prowadzenie ksiąg, zarządzanie zbiorami informatycznymi .

(111) 329905 (220) 2019 08 26 (210) 503800
(151) 2020 02 19 (441) 2019 09 30
(732) BRODA MARCIN ANDRZEJ POLYCORE, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODELARNIA24PL
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, siliko-
ny, odlewnicze preparaty formierskie, substancje do  piasków for-
mierskich, piasek formierski, żywice epoksydowe, utwardzacze 
do  żywic epoksydowych, żywice epoksydowe w  stanie surowym, 
mieszanki klejące na  bazie żywic epoksydowych, nieprzetworzone 
żywice poliestrowe, powłoki na  bazie nienasyconych żywic polie-
strowych, mieszaniny poliestrowe w formie proszków do tworzenia 
powłok, nienasycone żywice poliestrowe, nienasycony poliester, po-
liuretany, nieprzetworzony poliuretan, granulat poliuretanowy, ży-
wice poliuretanowe, kleje poliuretanowe, powłoki poliuretanowe 
inne niż farby, żywice akrylowe, surowe akrylowe lateksy, lateksy 
akrylowe w stanie surowym, polimery akrylowe w postaci proszku, 
żywice akrylowe w stanie surowym, masa termomechaniczna, masa 
chemo-mechaniczna, formowalne, nieprzetworzone żywice synte-
tyczne, termoplastyczna żywica do stosowania w formowaniu, nie-
przetworzone żywice syntetyczne do użytku w produkcji mieszanek 
do  formowania, nieprzetworzone żywice syntetyczne do  użytku 
w produkcji mieszanek do formowania tworzyw sztucznych, żywice 
nieprzetworzone, żywice fluorowane, żywice polietylenowe, żywice 
silikonowe, żywice poliacetalowe, żywice poliamidowe, żywice poli-
styrenowe, żywice polipropylenowe, żywice kopoliestrowe, żywice 
fenolowe, surowe żywice sztuczne, żywice syntetyczne nieprzetwo-

rzone, surowe żywice syntetyczne, emulgatory do  żywic, żywice 
utwardzane ultrafioletem, środki utwardzające do  żywic, żywice 
z polichlorku winylu, nieprzetworzone żywice w formie płynnej, nie-
przetworzone tworzywa sztuczne z żywic syntetycznych, termopla-
styczna żywica do  stosowania w  termoformowaniu, dodatki che-
miczne do użytku w żywicach, nieprzetworzone żywice syntetyczne 
do użytku w produkcji, żywice syntetyczne w postaci rozpuszczalni-
ków do użytku jako powłoki, oleje silikonowe, płynne elastomery sili-
konowe, czysty silikon, plastyfikatory do tworzyw sztucznych, plasti-
zole, dodatki chemiczne do  użytku w  produkcji, środki chemiczne 
do zastosowania w produkcji, preparaty mineralne do użytku w pro-
dukcji, związki polimerowe do zastosowania w produkcji, półproduk-
ty chemiczne do użytku w produkcji, dodatki chemiczne do użytku 
w  produkcji powłok, substancje chemiczne do  użytku w  produkcji 
proszku do formowania, 2 barwniki, indygo jako barwnik, kurkuma 
jako barwnik, barwnik klejowy, szafran jako barwnik, sadza jako 
barwnik, annato jako barwnik, barwnik sadzowy, naturalne barwniki, 
barwniki szybkoschnące, barwniki syntetyczne, barwniki siarkowe, 
płynne barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki 
słodowe, barwniki bezpośrednie, barwniki kwasowe, barwniki poli-
merowe, barwniki kadziowe, barwniki ultramarynowe, barwniki 
podstawowe jako kationowo-czynne barwniki, tlenek kobaltu jako 
barwnik, strączyn żółty jako barwnik, barwnik do drewna, barwniki 
do betonu, barwniki do tekstyliów, barwniki do szkła, naftoelanowe 
barwniki lodowe, barwniki do tatuaży, barwniki do drewna, barwniki 
do skór, barwniki do skóry, barwniki do obuwia, barwniki do zapraw, 
barwniki do likierów, barwniki jako farby, barwnik z orzechów wło-
skich, barwniki do  zapraw farbiarskich, barwniki do  powłok po-
wierzchniowych, barwniki do  produkcji mydła, biele jako barwniki, 
barwniki rozpuszczalne w  oleju, barwniki do  materiałów włókni-
stych, barwniki rozpuszczalne w  alkoholu, czernidła jako barwniki, 
barwniki do  materiałów celulozowych, barwniki do  farb ceramicz-
nych, barwniki rozpuszczalnikowe do drewna, fluorescencyjne środ-
ki rozjaśniające jako barwniki, tonery w postaci barwników, barwniki 
do  nadawania stałego koloru, barwniki do  użytku w  przemyśle, 
barwniki do  produkcji tuszów drukarskich, barwniki uszczelniające 
przed wpływami atmosferycznymi, ekstrakt z drewna kampeszowe-
go jako barwniki, barwniki do  stosowania na  obuwiu, barwniki 
do  nakładania na  drewno, barwniki stosowane w  produkcji farb, 
barwniki do użytku w reprodukcjach graficznych, barwniki do stoso-
wania na tworzywach sztucznych, barwniki do użytku w przemyśle 
włókienniczym, barwniki do zastosowania w produkcji mydeł, barw-
niki do użytku w produkcji kosmetyków, barwniki do zastosowania 
w produkcji napojów, barwniki do użytku w produkcji papieru, barw-
niki na bazie wody w postaci farb, dodatki do farb w postaci barwni-
ków, barwniki do  zastosowania w  produkcji preparatów farmaceu-
tycznych, barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, barwniki 
do  użytku jako środki pomocnicze w  branży drukarskiej, barwniki 
do  użytku w  produkcji mieszanek do  formowania tworzyw sztucz-
nych, fluorescencyjne środki rozjaśniające [barwniki], 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: odlewnicze prepa-
raty formierskie, substancje do piasków formierskich, piasek formier-
ski, żywice epoksydowe, utwardzacze do żywic epoksydowych, ży-
wice epoksydowe w  stanie surowym, mieszanki klejące na  bazie 
żywic epoksydowych, nieprzetworzone żywice poliestrowe, powłoki 
na bazie nienasyconych żywic poliestrowych, mieszaniny poliestro-
we w  formie proszków do  tworzenia powłok, nienasycone żywice 
poliestrowe, nienasycony poliester, poliuretany, nieprzetworzony 
poliuretan, granulat poliuretanowy, żywice poliuretanowe, kleje po-
liuretanowe, powłoki poliuretanowe inne niż farby, żywice akrylowe, 
surowe akrylowe lateksy, lateksy akrylowe w stanie surowym, poli-
mery akrylowe w  postaci proszku, żywice akrylowe w  stanie suro-
wym, masa termomechaniczna, masa chemo-mechaniczna, formo-
walne, nieprzetworzone żywice syntetyczne, termoplastyczna 
żywica do stosowania w formowaniu, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne do użytku w produkcji mieszanek do formowania, nieprze-
tworzone żywice syntetyczne do  użytku w  produkcji mieszanek 
do formowania tworzyw sztucznych, żywice nieprzetworzone, żywi-
ce fluorowane, żywice polietylenowe, żywice silikonowe, żywice po-
liacetalowe, żywice poliamidowe, żywice polistyrenowe, żywice poli-
propylenowe, żywice kopoliestrowe, żywice fenolowe, surowe 
żywice sztuczne, żywice syntetyczne nieprzetworzone, surowe żywi-
ce syntetyczne, emulgatory do żywic, żywice utwardzane ultrafiole-
tem, środki utwardzające do żywic, żywice z polichlorku winylu, nie-
przetworzone żywice w formie płynnej, nieprzetworzone tworzywa 
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sztuczne z żywic syntetycznych, termoplastyczna żywica do stoso-
wania w  termoformowaniu, dodatki chemiczne do  użytku w  żywi-
cach, nieprzetworzone żywice syntetyczne do  użytku w  produkcji, 
żywice syntetyczne w postaci rozpuszczalników do użytku jako po-
włoki, silikony, oleje silikonowe, płynne elastomery silikonowe, czy-
sty silikon, plastyfikatory do tworzyw sztucznych, plastizole, dodatki 
chemiczne do użytku w produkcji, środki chemiczne do zastosowa-
nia w produkcji, preparaty mineralne do użytku w produkcji, związki 
polimerowe do  zastosowania w  produkcji, półprodukty chemiczne 
do użytku w produkcji, dodatki chemiczne do użytku w produkcji po-
włok, substancje chemiczne do użytku w produkcji proszku do for-
mowania, barwniki, indygo jako barwnik, kurkuma jako barwnik, 
barwnik klejowy, szafran jako barwnik, sadza jako barwnik, annato 
jako barwnik, barwnik sadzowy, naturalne barwniki, barwniki szyb-
koschnące, barwniki syntetyczne, barwniki siarkowe, płynne barwni-
ki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki słodowe, 
barwniki bezpośrednie, barwniki kwasowe, barwniki polimerowe, 
barwniki kadziowe, barwniki ultramarynowe, barwniki podstawowe 
jako kationowo-czynne barwniki, tlenek kobaltu jako barwnik, strą-
czyn żółty jako barwnik, barwnik do  drewna, barwniki do  betonu, 
barwniki do  tekstyliów, barwniki do  szkła, naftoelanowe barwniki 
lodowe, barwniki do tatuaży, barwniki do drewna, barwniki do skór, 
barwniki do skóry, barwniki do obuwia, barwniki do zapraw, barwni-
ki do  likierów, barwniki jako farby, barwnik z  orzechów włoskich, 
barwniki do zapraw farbiarskich, barwniki do powłok powierzchnio-
wych, barwniki do  produkcji mydła, biele jako barwniki, barwniki 
rozpuszczalne w oleju, barwniki do materiałów włóknistych, barwni-
ki rozpuszczalne w  alkoholu, czernidła jako barwniki, barwniki 
do materiałów celulozowych, barwniki do farb ceramicznych, barw-
niki rozpuszczalnikowe do drewna, fluorescencyjne środki rozjaśnia-
jące jako barwniki, tonery w postaci barwników, barwniki do nada-
wania stałego koloru, barwniki do  użytku w  przemyśle, barwniki 
do  produkcji tuszów drukarskich, barwniki uszczelniające przed 
wpływami atmosferycznymi, ekstrakt z drewna kampeszowego jako 
barwniki, barwniki do stosowania na obuwiu, barwniki do nakłada-
nia na drewno, barwniki stosowane w produkcji farb, barwniki do użyt-
ku w reprodukcjach graficznych, barwniki do stosowania na tworzy-
wach sztucznych, barwniki do  użytku w  przemyśle włókienniczym, 
barwniki do  zastosowania w  produkcji mydeł, barwniki do  użytku 
w produkcji kosmetyków, barwniki do zastosowania w produkcji na-
pojów, barwniki do  użytku w  produkcji papieru, barwniki na  bazie 
wody w postaci farb, dodatki do farb w postaci barwników, barwniki 
do zastosowania w produkcji preparatów farmaceutycznych, barwniki 
w postaci pisaków do odnawiania mebli, barwniki do użytku jako środ-
ki pomocnicze w branży drukarskiej, barwniki do użytku w produkcji 
mieszanek do formowania tworzyw sztucznych .

(111) 329906 (220) 2019 08 26 (210) 503804
(151) 2020 02 19 (441) 2019 09 30
(732) BRODA MARCIN ANDRZEJ POLYCORE, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAR DUST
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 2 barwniki, indygo jako barwnik, kurkuma jako barwnik, 
barwnik klejowy, szafran jako barwnik, sadza jako barwnik, annato 
jako barwnik, barwnik sadzowy, naturalne barwniki, barwniki spo-
żywcze, barwniki szybkoschnące, barwniki syntetyczne, barwniki 
siarkowe, płynne barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilino-
we, barwniki słodowe, barwniki bezpośrednie, barwniki kwasowe, 
barwniki polimerowe, barwniki kadziowe, barwniki ultramaryno-
we, barwniki podstawowe jako kationowo-czynne barwniki, tlenek 
kobaltu jako barwnik, strączyn żółty jako barwnik, barwnik 
do  drewna, barwniki do  żywności, barwniki do  betonu, barwniki 
do  tekstyliów, barwniki do  szkła, naftoelanowe barwniki lodowe, 
barwniki do tatuaży, barwniki do piwa, barwniki do napojów, barw-
niki do  masła, barwniki do  drewna, barwniki do  skór, barwniki 
do skóry, barwniki do obuwia, barwniki do zapraw, barwniki do li-

kierów, barwniki jako farby, karmel jako barwnik do  żywności, 
barwnik z  orzechów włoskich, karmel słodowy jako barwnik spo-
żywczy, barwniki do zapraw farbiarskich, barwniki do powłok po-
wierzchniowych, barwniki do produkcji mydła, biele jako barwniki, 
barwniki rozpuszczalne w  oleju, barwniki do  materiałów włókni-
stych, barwniki rozpuszczalne w alkoholu, czernidła jako barwniki, 
barwniki do materiałów celulozowych, barwniki do farb ceramicz-
nych, barwniki rozpuszczalnikowe do  drewna, fluorescencyjne 
środki rozjaśniające jako barwniki, tonery w  postaci barwników, 
barwniki do nadawania stałego koloru, barwniki do użytku w prze-
myśle, barwniki do produkcji tuszów drukarskich, barwniki uszczel-
niające przed wpływami atmosferycznymi, barwniki spożywcze 
do  użytku domowego, ekstrakt z  drewna kampeszowego jako 
barwniki, barwniki spożywcze uzyskane z jagód, barwniki do stoso-
wania na obuwiu, barwniki do nakładania na drewno, barwniki sto-
sowane w produkcji farb, barwniki do użytku w produkcji żywności, 
barwniki do użytku w reprodukcjach graficznych, barwniki do sto-
sowania na tworzywach sztucznych, barwniki do użytku w przemy-
śle włókienniczym, barwniki do  zastosowania w  produkcji mydeł, 
barwniki spożywcze uzyskane z  soczystych owoców, barwniki 
do  użytku w  produkcji kosmetyków, barwniki do  zastosowania 
w  produkcji napojów, barwniki do  użytku w  produkcji papieru, 
barwniki na bazie wody w postaci farb, słód do użytku jako barwnik 
do  napojów, słód do  użytku jako barwnik do  żywności, dodatki 
do farb w postaci barwników, barwniki do zastosowania w produk-
cji preparatów farmaceutycznych, barwniki w  postaci pisaków 
do  odnawiania mebli, ekstrakty ze  słodu do  użytku jako barwnik 
do napojów, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do żywno-
ści, barwniki do  użytku jako środki pomocnicze w  branży drukar-
skiej, barwniki do  użytku w  produkcji mieszanek do  formowania 
tworzyw sztucznych, pigmenty, sadza jako pigment, pigmenty or-
ganiczne, pigmenty luminescencyjne, pigmenty tytanowe, pig-
menty drukarskie, kolorowe pigmenty, pigmenty fotochromowe, 
pigmenty nieorganiczne, pigmenty ognioodporne, preparaty pig-
mentowe, siena naturalna jako pigment, biel cynkowa jako pig-
ment, dwutlenek tytanu jako pigment, sadza lampowa jako pig-
ment, pigmenty w proszku, pigmenty do farb, emulsje srebrne jako 
pigmenty, sykatywy do  pigmentów, błękit ultramarynowy jako 
pigment, pigmenty do przygotowania tuszy, pigmenty z właściwo-
ściami brązującymi, pigmenty w postaci płynnej, pigmenty do po-
włok ochronnych, pigmenty do żywic syntetycznych, nieorganicz-
ne pigmenty z tlenku metalu, pigmenty drukarskie do materiałów 
tekstylnych, pigmenty w  postaci dyspersji alkidowych, pigmenty 
do  stosowania w  farbach, dwutlenek tytanu do  użytku jako pig-
ment, pigment z siarczanu baru do farb, powłoki zawierające pig-
ment stosowane jako farby, pigmenty organiczne do produkcji ma-
teriałów barwiących, koncentraty pigmentu z  syntetycznych 
tworzyw sztucznych, organiczne pigmenty do  produkcji tuszów 
drukarskich, pigmenty do  użytku w  produkcji kosmetyków, pig-
menty do stosowania w przemyśle graficznym, pigmenty do użyt-
ku w  produkcji farmaceutyków, wodna dyspersja pigmentów 
do wykańczania skór, pigmenty do stosowania w produkcji koloro-
wego papieru, pigmenty do stosowania w produkcji tuszów drukar-
skich, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia betonu, pig-
menty do  stosowania w  produkcji włókien syntetycznych, wodna 
dyspersja pigmentów do  masowego barwienia materiałów, pig-
ment z  syntetycznych tworzyw sztucznych w  postaci granulatu, 
pigmenty do  stosowania jako barwniki w  formowaniu wtrysko-
wym, pigmenty przewodzące prąd elektryczny stosowane w pro-
dukcji lakierów, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia pro-
duktów cementowych, wodna dyspersja pigmentów 
do wykonywania nadruków na materiałach tekstylnych, pigmenty 
do użytku w tuszach drukarskich, stosowane w procesie druku lito-
graficznego, Fluorescencyjne środki rozjaśniające [barwniki], 35 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: barwniki, 
indygo jako barwnik, kurkuma jako barwnik, barwnik klejowy, sza-
fran jako barwnik, sadza jako barwnik, annato jako barwnik, barw-
nik sadzowy, naturalne barwniki, barwniki spożywcze, barwniki 
szybkoschnące, barwniki syntetyczne, barwniki siarkowe, płynne 
barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki sło-
dowe, barwniki bezpośrednie, barwniki kwasowe, barwniki polime-
rowe, barwniki kadziowe, barwniki ultramarynowe, barwniki pod-
stawowe jako kationowo-czynne barwniki, tlenek kobaltu jako 
barwnik, strączyn żółty jako barwnik, barwnik do drewna, barwniki 
do żywności, barwniki do betonu, barwniki do tekstyliów, barwniki 
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do  szkła, naftoelanowe barwniki lodowe, barwniki do  tatuaży, 
barwniki do piwa, barwniki do napojów, barwniki do masła, barw-
niki do  drewna, barwniki do  skór, barwniki do  skóry, barwniki 
do obuwia, barwniki do zapraw, barwniki do likierów, barwniki jako 
farby, karmel jako barwnik do żywności, barwnik z orzechów wło-
skich, karmel słodowy jako barwnik spożywczy, barwniki do  za-
praw farbiarskich, barwniki do powłok powierzchniowych, barwni-
ki do produkcji mydła, biele jako barwniki, barwniki rozpuszczalne 
w  oleju, barwniki do  materiałów włóknistych, barwniki rozpusz-
czalne w alkoholu, czernidła jako barwniki, barwniki do materiałów 
celulozowych, barwniki do  farb ceramicznych, barwniki rozpusz-
czalnikowe do  drewna, fluorescencyjne środki rozjaśniające jako 
barwniki, tonery w postaci barwników, barwniki do nadawania sta-
łego koloru, barwniki do użytku w przemyśle, barwniki do produk-
cji tuszów drukarskich, barwniki uszczelniające przed wpływami 
atmosferycznymi, barwniki spożywcze do użytku domowego, eks-
trakt z drewna kampeszowego jako barwniki, barwniki spożywcze 
uzyskane z  jagód, barwniki do  stosowania na  obuwiu, barwniki 
do  nakładania na  drewno, barwniki stosowane w  produkcji farb, 
barwniki do użytku w produkcji żywności, barwniki do użytku w re-
produkcjach graficznych, barwniki do  stosowania na  tworzywach 
sztucznych, barwniki do użytku w przemyśle włókienniczym, barw-
niki do zastosowania w produkcji mydeł, barwniki spożywcze uzy-
skane z  soczystych owoców, barwniki do  użytku w  produkcji ko-
smetyków, barwniki do  zastosowania w  produkcji napojów, 
barwniki do  użytku w  produkcji papieru, barwniki na  bazie wody 
w  postaci farb, słód do  użytku jako barwnik do  napojów, słód 
do  użytku jako barwnik do  żywności, dodatki do  farb w  postaci 
barwników, barwniki do zastosowania w produkcji preparatów far-
maceutycznych, barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, 
ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, ekstrakty 
ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, barwniki do użytku 
jako środki pomocnicze w branży drukarskiej, barwniki do użytku 
w  produkcji mieszanek do  formowania tworzyw sztucznych, pig-
menty, sadza jako pigment, pigmenty organiczne, pigmenty lumi-
nescencyjne, pigmenty tytanowe, pigmenty drukarskie, kolorowe 
pigmenty, pigmenty fotochromowe, pigmenty nieorganiczne, pig-
menty ognioodporne, preparaty pigmentowe, siena naturalna jako 
pigment, biel cynkowa jako pigment, dwutlenek tytanu jako pig-
ment, sadza lampowa jako pigment, pigmenty w proszku, pigmenty 
do  farb, emulsje srebrne jako pigmenty, sykatywy do  pigmentów, 
błękit ultramarynowy jako pigment, pigmenty do przygotowania tu-
szy, pigmenty z  właściwościami brązującymi, pigmenty w  postaci 
płynnej, pigmenty do powłok ochronnych, pigmenty do żywic syn-
tetycznych, nieorganiczne pigmenty z  tlenku metalu, pigmenty 
drukarskie do materiałów tekstylnych, pigmenty w postaci dysper-
sji alkidowych, pigmenty do stosowania w farbach, dwutlenek tyta-
nu do użytku jako pigment, pigment z siarczanu baru do farb, po-
włoki zawierające pigment stosowane jako farby, pigmenty 
organiczne do produkcji materiałów barwiących, koncentraty pig-
mentu z syntetycznych tworzyw sztucznych, organiczne pigmenty 
do produkcji tuszów drukarskich, pigmenty do użytku w produkcji 
kosmetyków, pigmenty do  stosowania w  przemyśle graficznym, 
pigmenty do użytku w produkcji farmaceutyków, wodna dyspersja 
pigmentów do wykańczania skór, pigmenty do stosowania w pro-
dukcji kolorowego papieru, pigmenty do  stosowania w  produkcji 
tuszów drukarskich, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia 
betonu, pigmenty do  stosowania w  produkcji włókien syntetycz-
nych, wodna dyspersja pigmentów do masowego barwienia mate-
riałów, pigment z  syntetycznych tworzyw sztucznych w  postaci 
granulatu, pigmenty do  stosowania jako barwniki w  formowaniu 
wtryskowym, pigmenty przewodzące prąd elektryczny stosowane 
w produkcji lakierów, pigmenty rozproszone w wodzie do barwie-
nia produktów cementowych, wodna dyspersja pigmentów do wy-
konywania nadruków na  materiałach tekstylnych, pigmenty 
do użytku w tuszach drukarskich, stosowane w procesie druku lito-
graficznego .

(111) 329907 (220) 2019 08 26 (210) 503819
(151) 2020 02 19 (441) 2019 09 30
(732) LPP PRINTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR

(540) 

(591) bordowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 25 odzież w  tym odzież reklamowa i  robocza, obuwie, 
nakrycia głowy .

(111) 329908 (220) 2019 08 27 (210) 503854
(151) 2020 02 18 (441) 2019 09 30
(732) PERFORMANCE ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) E-COM HOUSE
(510), (511) 9 utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, w  tym: 
komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
oprogramowanie, w  tym: oprogramowanie gier, oprogramowanie 
użytkowe, w tym oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, opro-
gramowanie do  zarządzania danymi i  plikami oraz do  baz danych, 
oprogramowanie do mediów i publikowania, a także aplikacje biu-
rowe i  biznesowe, oprogramowanie związane ze  sztuczną inteli-
gencją i  nauczaniem maszynowym, oprogramowanie komputero-
we do  monitorowania, kontrolowania i  przeprowadzania operacji 
w  świecie rzeczywistym, oprogramowanie systemowe i  do  wspie-
rania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, w  tym: sterowniki 
urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, systemy 
operacyjne, a także oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania 
i  kryptografii, oprogramowanie do  rzeczywistości wirtualnej i  roz-
szerzonej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
w  tym: oprogramowanie do  zarządzania treścią, a  także oprogra-
mowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 35 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym: usługi public 
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, wynajem powierzchni, czasu i  materiałów reklamowych, usługi 
w  zakresie handlu i  usługi informacyjne dla konsumentów, w  tym: 
usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, usługi aukcyjne, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, analizy i  badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w  zakresie działalności gospo-
darczej, w  tym: badania rynkowe, pozyskiwanie i  systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, 41 usługi wydaw-
nicze i  reporterskie, organizowanie konferencji, wystaw i  konkur-
sów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i  instruktażowe, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, w tym: rozwój, programowa-
nie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu 
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu 
i  urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i  informacja 
w  zakresie technologii informacyjnych, usługi w  zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola jakości, usługi 
projektowania .

(111) 329909 (220) 2019 09 03 (210) 504076
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) LAKE HILL HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lake Hill
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(510), (511) 43 usługi hotelowe, zapewnianie zakwaterowania w ho-
telach, ośrodki wypoczynkowe, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi 
restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i  spotkania, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], 44 usługi spa, usługi saun  .

(111) 329910 (220) 2019 09 03 (210) 504078
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) LAKE HILL HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAKE HILL RESORT & SPA
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 06 .01 .02, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, zapewnianie zakwaterowania w ho-
telach, ośrodki wypoczynkowe, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi 
restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i  spotkania, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], 44 usługi spa, usługi saun .

(111) 329911 (220) 2019 09 06 (210) 504207
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVASTIX
(510), (511) 5 leki i suplementy dla ludzi .

(111) 329912 (220) 2019 09 10 (210) 504311
(151) 2020 03 04 (441) 2019 11 04
(732) BASIŃSKA BEATA MARTA CAMPANULA PROJECT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPANULA
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 22 .01 .25, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 41 prowadzenie warsztatów, nauczanie indywidualne, 
usługi w zakresie oświaty .

(111) 329913 (220) 2019 09 11 (210) 504341
(151) 2020 03 04 (441) 2019 11 04
(732) RADZISZEWSKA MAŁGORZATA, Michałowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORGANIC RADZI
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania działal-
nością gospodarczą i  marketingu, marketing bezpośredni, opraco-
wywanie kampanii promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, 
promowanie towarów i  usług osób trzecich, promocja sprzedaży, 
promowanie towarów i  usług osób trzecich w  Internecie, reklama 
i  marketing, przygotowywanie prezentacji w  celach reklamowych, 
przygotowywanie materiałów promocyjnych i  merchandisingo-
wych dla osób trzecich, usługi marketingu bezpośredniego, usługi 
public relations, usługi promocyjne i reklamowe, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, usługi reklamo-
we, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamo-
we związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi re-

klamowe za  pośrednictwem Internetu, usługi w  zakresie promocji 
sprzedaży, 41 nauczanie i szkolenia, doradztwo w zakresie szkoleń, 
organizacja i  przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, organizacja seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konferencji edukacyjnych, 
organizowanie szkoleń biznesowych, pokazy [do  celów szkolenio-
wych], prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów 
szkoleniowych na  temat zarządzania działalnością gospodarczą, 
prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, seminaria edukacyjne do-
tyczące terapii kosmetycznej, szkolenia biznesowe, szkolenia w  za-
kresie umiejętności biznesowych, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące handlu, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usłu-
gi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, wykłady 
na temat umiejętności marketingowych, warsztaty w celach eduka-
cyjnych, zapewnianie szkoleń on-line .

(111) 329914 (220) 2019 09 12 (210) 504392
(151) 2020 03 04 (441) 2019 11 04
(732) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIECZORY FADO
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 22 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 25 .01 .05, 25 .01 .09
(510), (511) 9 cyfrowe odtwarzacze muzyki, taśmy audio zawierające 
muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, 
taśmy z nagraniami muzyki, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 
muzyka cyfrowa do  pobrania z  Internetu, nagrania wideo z  muzy-
ką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do  pobrania udostępniana 
na witrynach internetowych MP3, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  no-
śnikach, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 35 usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, promowanie koncertów muzycznych, 41 nagrywanie muzyki, 
rozrywka z udziałem muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej z  Internetu, usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyków, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, mu-
zyczne usługi wydawnicze i  usługi w  zakresie nagrywania muzyki, 
udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, 
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, koncerty mu-
zyczne, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne, konkursy 
muzyczne, produkcja muzyczna, muzyczne usługi wydawnicze, 
usługi festiwali muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, 
produkcja przedstawień muzycznych, reżyserowanie przedstawień 
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa koncertów 
muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organizowa-
nie imprez muzycznych, organizacja konkursów muzycznych, orga-
nizowanie wydarzeń muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
publikowanie tekstów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, wi-
dowiska muzyczne na żywo, produkcja muzycznych filmów wideo, 
koncerty muzyczne za  pośrednictwem radia, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, organizowanie rozrywki wizualnej i mu-
zycznej, usługi w  zakresie produkcji muzycznej, produkcja nagrań 
dźwiękowych i  muzycznych, usługi edukacyjne w  postaci muzycz-
nych programów telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, 
usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe .
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(111) 329915 (220) 2019 09 12 (210) 504393
(151) 2020 03 02 (441) 2019 11 04
(732) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FADO
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 22 .01 .15, 25 .01 .05, 25 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 cyfrowe odtwarzacze muzyki, taśmy audio zawierające 
muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, 
taśmy z nagraniami muzyki, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 
muzyka cyfrowa do  pobrania z  Internetu, nagrania wideo z  muzy-
ką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do  pobrania udostępniana 
na witrynach internetowych MP3, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  no-
śnikach, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, muzyczne nagrania 
dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 35 usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, promowanie koncertów muzycznych, 41 nagrywanie muzyki, 
rozrywka z udziałem muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej z  Internetu, usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyków, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, mu-
zyczne usługi wydawnicze i  usługi w  zakresie nagrywania muzyki, 
udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, 
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, koncerty mu-
zyczne, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne, konkursy 
muzyczne, produkcja muzyczna, muzyczne usługi wydawnicze, 
usługi festiwali muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, 
produkcja przedstawień muzycznych, reżyserowanie przedstawień 
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa koncertów 
muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organizowa-
nie imprez muzycznych, organizacja konkursów muzycznych, orga-
nizowanie wydarzeń muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
publikowanie tekstów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, wi-
dowiska muzyczne na żywo, produkcja muzycznych filmów wideo, 
koncerty muzyczne za  pośrednictwem radia, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, organizowanie rozrywki wizualnej i mu-
zycznej, usługi w  zakresie produkcji muzycznej, produkcja nagrań 
dźwiękowych i  muzycznych, usługi edukacyjne w  postaci muzycz-
nych programów telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, 
usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe .

(111) 329916 (220) 2019 09 24 (210) 504798
(151) 2020 02 24 (441) 2019 11 04
(732) WRONA RAFAŁ TOMASZ WRONA SERWIS, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRONA SERWIS
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 14 .07 .09, 03 .07 .12, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych .

(111) 329917 (220) 2019 09 24 (210) 504801
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 28

(732) RADIMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADIMP
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, armatury łazienkowe, instalacje 
łazienkowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-
-kanalizacyjna, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, umywalki łazienkowe, umywalki w formie 
misy, 20 meble łazienkowe .

(111) 329918 (220) 2019 09 24 (210) 504803
(151) 2020 03 02 (441) 2019 10 28
(732) CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pierwszy w Polsce PRZYSZPITALNY DOM NARODZIN
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 02 .03 .28, 02 .05 .06, 02 .07 .09, 02 .09 .01, 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia personelu, szkolenia 
edukacyjne, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, wynaj-
mowanie nagranych szkoleń, wyznaczanie standardów szkoleń, 
szkolenia dla dorosłych, zapewnianie kursów szkoleniowych, orga-
nizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, szkolenia w  dziedzinie medycyny, warsztaty w  ce-
lach szkoleniowych, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, kur-
sy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, szkolenia i  nauczanie w  dziedzinie medycyny, szkolenie 
dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, organizowanie 
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, szkolenia w dzie-
dzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, szkolenie personelu 
niemedycznego w  zakresie opieki nad dziećmi, usługi edukacyjne 
i  szkoleniowe odnoszące się do  służby zdrowia, usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, prowadzenie edukacyjnych programów wspie-
rających dla pacjentów, 44 kliniki medyczne, badania medyczne, 
informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medycz-
ne, pomoc medyczna, usługi opieki medycznej, medyczne badania 
osób, usługi pomocy medycznej, świadczenie pomocy medycznej, 
usługi poradnictwa medycznego, organizowanie leczenia medycz-
nego, świadczenie usług medycznych, wykonywanie badań me-
dycznych, usługi obrazowania medycznego, doradztwo medyczne 
w zakresie ciąży, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi 
w  zakresie analiz medycznych, usługi doradcze dotyczące proble-
mów medycznych, analiza zachowania do  celów medycznych, do-
radztwo w  zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i  wykwalifikowany personel medyczny, usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, o  usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, doradztwo w dziedzinie rodzenia, usługi położnicze .

(111) 329919 (220) 2019 09 24 (210) 504804
(151) 2020 03 03 (441) 2019 10 28
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Blizne 
Łaszczyńskiego k . Warszawy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATO-3
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły 
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii .

(111) 329920 (220) 2019 09 27 (210) 504943
(151) 2020 02 28 (441) 2019 11 04
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(732) EUROPOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Europolit
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 
ognioodporne i chemoodporne materiały izolacyjne, materiały cie-
płochronne, materiały filtracyjne, tkaniny, taśmy i  płyty termoizo-
lacyjne, folie metalowe i  niemetalowe izolacyjne, termoizolacyjne 
elementy z waty szklanej, wełny żużlowej, wełny mineralnej, włókna 
ogniotrwałego, farby izolacyjne, kauczuki i żywice syntetyczne i na-
turalne półprzetworzone, szczeliwa do połączeń, uszczelki, elemen-
ty uszczelniające, materiały uszczelniające, uszczelnienia technicz-
ne do  pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzeń oraz silników, 
uszczelki hydrauliki siłowej, pierścienie uszczelniające, podkładki ela-
styczne, gumowe artykuły formowane, sznury i uszczelnienia z gumy 
pełnej i porowatej, membrany gumowe i wzmocnione tkaniną, ma-
teriały cierne zawierające włókna syntetyczne, tkaninowe i gumowe 
kompensatory wydłużeń termicznych rurociągów, kanałów gazów, 
bezazbestowe okładziny cierne .

(111) 329921 (220) 2019 09 27 (210) 504952
(151) 2020 02 25 (441) 2019 11 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Auroamil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne .

(111) 329922 (220) 2019 09 30 (210) 505024
(151) 2020 03 03 (441) 2019 11 12
(732) HABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HABEX
(510), (511) 12 artykuły motoryzacyjne, samochody oraz części i ak-
cesoria takie jak: opony, klocki hamulcowe, tarcze, amortyzatory, 
sprężyny, półosie, wały, filtry powietrza, filtry oleju, wyciągarki, kufry 
ładunkowe, motocykle oraz części i akcesoria takie jak: opony, kloc-
ki hamulcowe, tarcze, amortyzatory, sprężyny, półosie, wały, filtry 
powietrza, filtry oleju, wyciągarki, kufry ładunkowe, podgrzewane 
manetki, pługi, 17 artykuły z gumy takie jak: uszczelki, mieszki, osło-
ny, przelotki, korki, membrany, podkładki, artykuły połączeniowe 
wykonane z gumy, materiały wyściełające z gumy, materiały wypeł-
niające z gumy, paski uszczelniające z gumy, membrany wodoodpor-
ne z gumy, podkładki z gumy, pierścienie uszczelniające wykonane 
z gumy, zawory z gumy, osłony narożników z gumy, uszczelki gumo-
we do użytku motoryzacyjnego, zaciski do kabli z gumy .

(111) 329923 (220) 2019 09 29 (210) 505068
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZON Serwis
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 03 .04 .04, 05 .07 .02, 
14 .07 .07, 14 .07 .09, 15 .07 .01, 16 .01 .06

(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instala-
cjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłama-
niowych, instalowanie i  naprawa urządzeń do  nawadniania, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowa-
nie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konser-
wacja i  naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i  naprawa 
palników, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwa-
cja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, 
malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
mycie pojazdów, naprawa opon, naprawa pomp, naprawa zamków, 
nitowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częścio-
wo zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi elektryków, usługi 
hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi 
pojazdów [tankowanie i  obsługa], wulkanizacja opon [naprawa], 
wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpie-
czanie przed korozją, 42 analizy systemów komputerowych, audyt 
energetyczny, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, 
badania w dziedzinie spawania, instalacja oprogramowania kompu-
terowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania 
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, miernictwo [pomiary], opracowywanie 
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie 
materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi dorad-
cze w  dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki .

(111) 329924 (220) 2019 10 08 (210) 505420
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) KHASHEV VIACHESLAV THE PIZZA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE PIZZA ALWAYS HOT
(540) 

(591) czarny, beżowy, złoty
(531) 08 .07 .04, 11 .01 .22, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
usługi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, usługi 
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, ca-
tering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, 
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem, oferowanie żywności i  napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywa-
nie posiłków i  napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji 
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, 
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i  napojów, ser-
wowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i  napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, udzielanie informacji w  zakresie barów, udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i  restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi doradcze w  dziedzinie kateringu obejmują-
cego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie .

(111) 329925 (220) 2019 10 08 (210) 505425
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
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(732) DĄBROWSKA JUSTYNA TRANSEXPRESS, Kłębanowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANS EXPRESS TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY 
INTERNATIONAL TRANSPORT AND SPEDITION
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 07 .11 .10, 26 .02 .07, 26 .02 .19, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 odbiór, transport i dostawa towarów, transport towa-
rów drogą lądową, powietrzną i  wodną, rezerwowanie transportu, 
usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, logistyka 
transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, strze-
żony transport towarów, organizowanie transportu towarów, usługi 
transportu pojazdami, usługi transportu drogowego, usługi pośred-
nictwa transportowego, pakowanie towarów podczas transportu, 
usługi agencji transportowej w  zakresie organizowania transportu 
towarów, transport pojazdami do  ciężkich ładunków, transport to-
warów w warunkach chłodniczych, skomputeryzowane planowanie 
związane z  transportem, transport osób drogą lądową, powietrzną 
i  wodną, transport pasażerski, organizowanie transportu pasażer-
skiego, transport pasażerów i ich bagażu, usługi w zakresie organizo-
wania transportu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizo-
wania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, spedycja, usługi spedycji, 
spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą po-
wietrzną, usługi informacyjne związane z  transportem, udzielanie 
informacji dotyczących transportu towarów i osób, usługi doradcze 
związane z transportem, udostępnianie danych związanych z meto-
dami transportu, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów 
podczas transportu, świadczenie skomputeryzowanych usług do-
radztwa dotyczących transportu, spedycja ładunków drogą morską, 
spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów drogą lądową, 
usługi agencji spedycji towarów, usługi w zakresie spedycji towarów, 
magazynowanie, informacja o  magazynowaniu, usługi związane 
z magazynowaniem towarów, usługi w zakresie bezpiecznego ma-
gazynowania, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi 
kurierskie, transport drogą kurierską, lotnicze usługi kurierskie, dorę-
czanie paczek przez kuriera, usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi ku-
rierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w za-
kresie dostarczania listów .

(111) 329926 (220) 2019 10 09 (210) 505441
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) ROGALA MICHAŁ ROGALA-AUTOMOBILE, Pińczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bambini racing
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych, zarządzanie impreza-
mi na  rzecz klubów sportowych, udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu dla klubów sportowych, usługi szkoleniowe w  zakresie sportu, 
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zapewnianie kursów szko-
leniowych w zakresie sportu, organizowanie programów szkolenia 
młodzieży, szkolenia zawodników sportowych, sędziowanie spor-
towe, usługi sportowe, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie informacji sporto-
wej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi informacyj-
ne w  zakresie biletów na  wydarzenia sportowe, usługi w  zakresie 
nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi rezerwacji biletów 

i  rezerwacji miejsc na  wydarzenia sportowe, edukacja sportowa, 
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, produkcja 
imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i  imprez 
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, prowadzenie 
zawodów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wynajem 
sprzętu sportowego i obiektów sportowych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizo-
wanie turniejów sportowych, organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i  turniejów sportowych, informacje na  temat sportu, 
nauka w  zakresie sportu, informacje dotyczące edukacji sporto-
wej, usługi trenerskie w  zakresie sportu, nauczanie, trening i  in-
struktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
usługi w  zakresie notowań wyników sportowych, organizowanie 
zawodów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie 
zawodów wyścigowych, prowadzenie zawodów sportowych, szko-
lenia zawodników sportowych, organizacja zawodów dotyczących 
pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i  ceremonii 
przyznawania nagród, organizowanie wyścigów pojazdów, usługi 
informacyjne dotyczące wyścigów, nauka prowadzenia pojazdów 
wyścigowych, szkolenia w  zakresie wyścigów samochodowych, 
szkolenie z  prowadzenia pojazdów wyścigowych, organizowa-
nie rajdów, tras i  wyścigów samochodowych, usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigowym, usługi rozrywkowe świadczone 
na  torze wyścigów samochodowych, usługi świadczone przez te-
lefon dotyczące informacji o  wyścigach, organizowanie zawodów 
i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi .

(111) 329927 (220) 2019 10 10 (210) 505466
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intergos
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 26 .13 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, me-
dyczne opatrunki do  ran, wysterylizowane opatrunki, środki opa-
trunkowe pierwszej pomocy, odczynniki diagnostyczne do użytku 
medycznego, preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne i  anty-
septyczne, kompresy lecznicze, 10 chirurgiczne pokrowce na obu-
wie, czepki chirurgiczne, czepki ochronne na  włosy do  noszenia 
przez lekarzy, czepki ochronne na  włosy do  noszenia przez den-
tystów, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy do użytku chirur-
gicznego, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, 
bioterapeutyczne maski na  twarz, jednorazowe rękawiczki do  ce-
lów chirurgicznych, lateksowe rękawice medyczne, chirurgiczna 
odzież operacyjna, maski chirurgiczne, maski higieniczne do celów 
medycznych, maski medyczne, maski ochronne do  użytku przez 
pracowników medycznych, maski ochronne na usta do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, odzież 
ochronna do celów medycznych, odzież specjalna używana w sa-
lach operacyjnych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, igły 
do  celów medycznych, igły do  strzykawek medycznych, kaniule, 
urządzenia do  infuzji do  celów leczniczych, urządzenia do  trans-
fuzji krwi, przyrządy do  wykonywania lewatywy do  celów me-
dycznych, strzykawki jednorazowego użytku, strzykawki do celów 
medycznych, cewniki medyczne, zestawy cewników, zgłębniki chi-
rurgiczne, inhalatory tlenowe do  celów medycznych, maski z  tle-
nem do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania tlenu 
do  użytku medycznego, generatory tlenu do  celów medycznych, 
szpatułki do użytku medycznego, szpatułki laryngologiczne do ce-
lów medycznych, wzierniki, szczoteczki do  cytologii, termometry 
do  użytku medycznego, ciśnieniomierze do  użytku medycznego, 
urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi, pojemniki na od-
pady medyczne, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, 
pojemniki specjalnie dostosowane do  usuwania instrumentów 
medycznych, strzykawek i  innych zanieczyszczonych odpadów 
medycznych, urządzenia odsysające do  użytku medycznego, od-
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sysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, dreny chirur-
giczne do drenażu ran, dreny do celów medycznych, ostrza chirur-
giczne, medyczne narzędzia ręczne, elektrody sercowe, elektrody 
do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, elektrody do użyt-
ku z  urządzeniami medycznymi, worki na  mocz, worki izolacyjne 
do użytku medycznego, worki irygacyjne do użytku medycznego, 
pojemniki na ciecze do użytku medycznego, pojemniczki na próbki 
do badań medycznych, probówki na krew do użytku medycznego, 
szkiełka przedmiotowe do  użytku chirurgicznego, noże do  celów 
medycznych, osłony do  przyrządów medycznych, ostrza do  skal-
peli, oprawki do  błon rentgenowskich do  użytku medycznego, 
prezerwatywy, worki do celów medycznych, oprawki do błon rent-
genowskich do  użytku chirurgicznego, aspiratory do  nosa, rurki 
aspiracyjne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa sprzętu medycz-
nego, wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odzieży me-
dycznej, pojemników na odpady medyczne .

(111) 329928 (220) 2017 10 10 (210) 477519
(151) 2020 03 09 (441) 2017 12 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Play Ubezpieczenia
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 10 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .04 .01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane w  ubez-
pieczeniach grupowych, nagrane nośniki danych, moduły łado-
walne z publikacjami w formie elektronicznej dotyczącymi ubez-
pieczeń grupowych, oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń 
przenośnych, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórko-
wej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia 
do  nadawania, przekazywania i  odbioru w  systemie telefonii ko-
mórkowej, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, 36 gwarantowanie ubez-
pieczeń, ubezpieczenie grupowe, usługi informacyjne związane 
z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem 
na  życie, organizowanie ubezpieczenia grupowego, ubezpiecze-
nia medyczne, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, usługi 
zarządzania ubezpieczeniami grupowymi za pośrednictwem urzą-
dzeń mobilnych, usługi mobilne w  zakresie organizowania ubez-
pieczenia, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, ad-
ministrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, udzielanie 
informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące ubezpieczeń, 38 telekomunikacja, usługi telekomunika-
cyjne w zakresie: usługi organizowania ubezpieczenia grupowego, 
dostarczanie pakietów informacji dotyczących ubezpieczeń, usłu-
gi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi usług ubezpiecze-
nia grupowego poprzez bezpośrednią komunikację z  klientem, 
usługi informacyjne i  doradcze dotyczące usług zawartych w  tej 
klasie, usługi informacyjne i  doradcze dotyczące usług ubezpie-
czeń grupowych, usługi przesyłania i  pobierania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, przesy-
łanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, 
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w  zakresie 
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzy-
staniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzy-
staniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line 
polegający na  tworzeniu, prowadzeniu baz danych i  udostępnia-
niu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i prze-
kazywania wiadomości, usługi w  zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i  wysy-
łania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania 
i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, 
tekstowej i  obrazkowej w  sieciach telekomunikacyjnych, przesy-
łanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i  sieci informatycznych, przesyłanie wiadomości, danych, 

głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie 
połączeń z  sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń 
służących do  przekazywania głosu, obrazu i  danych za  pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron 
internetowych za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo-
średnio na  wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie 
pisemnych informacji za  pośrednictwem sieci towarów i  usług 
telefonicznych, Internetu, świadczenie usług łączności on-line, 
usługi łączności skomputeryzowanej, wspomagana komputerowo 
transmisja informacji i obrazów, wspomagana komputerowo trans-
misja wiadomości, danych i obrazów, transmisja danych .

(111) 329929 (220) 2017 10 19 (210) 477953
(151) 2020 03 12 (441) 2017 12 27
(732) RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radio Plus . Wiemy co się święci .
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie 
i  reklamowanie za  pośrednictwem Internetu, w  prasie, radiu, ba-
danie rynku i  opinii publicznej, dystrybucja i  rozpowszechnianie 
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biz-
nesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodar-
czej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywa-
nie i przetwarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji informa-
cyjnej w  zakresie udostępniania aktualności i  wiadomości, usługi 
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja 
programów radiowych, transmisje i  retransmisje programów ra-
diowych, organizowanie i  rozpowszechnianie programów eduka-
cyjnych i rozrywkowych, usługi portalu internetowego obejmujące 
takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem 
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, roz-
powszechnianie programów radiowych, opracowywanie i  prze-
kazywanie wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radio-
wych, organizowanie konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, 
organizowanie rozrywki radiowej, organizacja czasu wolnego, pro-
dukcja i  organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów 
i  imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez 
sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spekta-
kli, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypoży-
czanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi 
w zakresie opracowywania tłumaczeń .

(111) 329930 (220) 2018 05 14 (210) 485926
(151) 2020 03 03 (441) 2018 07 16
(732) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oxybaria
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 02 .07 .01, 02 .07 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 instrumenty medyczne, medyczne komory ciśnienio-
we, medyczne przyrządy terapeutyczne, urządzenia i  instrumenty 
medyczne, urządzenia medyczne do ćwiczenia technik oddychania, 
44 usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], kliniki medyczne, badania medyczne, konsultacje me-
dyczne, usługi w zakresie leczenia medycznego .

(111) 329931 (220) 2018 12 31 (210) 494337
(151) 2020 03 10 (441) 2019 02 18
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVICO MIKSTURA OLEI WSPOMAGA TRAWIENIE 
EKSTRAKTY Z KOPRU WŁOSKIEGO, KURKUMY I OSTROPESTU
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(540) 

(591) biały, czarny, zielony, brązowy, żółty
(531) 02 .09 .25, 08 .07 .25, 26 .01 .05, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
29 .01 .15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych 
w postaci olei płynnych w butelkach, fiolkach, kapsułkach lub saszet-
kach, suplementy diety dla ludzi w  postaci olei płynnych w  butel-
kach, fiolkach lub saszetkach, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i online dotyczące dietetycznej żywności i sub-
stancji do  celów leczniczych w  postaci olei płynnych w  butelkach, 
fiolkach lub saszetkach, suplementów diety dla ludzi w postaci olei 
płynnych w butelkach, fiolkach lub saszetkach .

(111) 329932 (220) 2019 04 05 (210) 498330
(151) 2020 03 13 (441) 2019 11 25
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROJET
(510), (511) 7 maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod wysokim 
ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem, pompy wysokoci-
śnieniowe, części do urządzeń do cięcia strumieniem wody, zawory 
wysokociśnieniowe, cylindry wysokociśnieniowe, przecinarki do me-
talu, ceramiki, szkła, betonu i  kamienia, urządzenia do  czyszczenia 
pod wysokim ciśnieniem, maszyny i  urządzenia do  obróbki i  prze-
twórstwa, pompy, urządzenia do cięcia pod wysokim ciśnieniem .

(111) 329933 (220) 2019 04 17 (210) 498917
(151) 2020 03 18 (441) 2019 12 02
(732) STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE MAGNUM BONUM, 
Krasnystaw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA ZAMKOWA
(540) 

(591) szary, zielony, biały, jasnoszary, złoty, czarny, czerwony, 
ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 24 .01 .09, 03 .09 .01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne .

(111) 329934 (220) 2019 05 20 (210) 500034
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) US Pharmacia International, Inc ., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, preparaty kosmetyczne 
do  pielęgnacji jamy ustnej i  zębów, środki do  czyszczenia zębów 

i płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, zesta-
wy produktów do higieny jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy 
ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty do  opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, środki sanitarne, takie jak 
nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze preparaty do  mycia 
i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do pod-
trzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 329935 (220) 2019 05 23 (210) 500181
(151) 2020 03 18 (441) 2019 12 02
(732) GLONKOWSKI ŁUKASZ INPOINT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUZZY DOG
(540) 

(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 21 artykuły dla zwierząt .

(111) 329936 (220) 2019 05 24 (210) 500224
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Miralo
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
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ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 329937 (220) 2019 05 24 (210) 500227
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Jasnum
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 

do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 329938 (220) 2019 05 29 (210) 500457
(151) 2020 03 18 (441) 2019 12 02
(732) WYSOCZAŃSKI ŁUKASZ KONRAD TIGMED PRYWATNA 
PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 03 .01 .04, 03 .01 .16, 03 .11 .03, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 
26 .01 .16
(510), (511) 44 usługi lekarskie, doradztwo w  zakresie pomocy me-
dycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, badania medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo 
medyczne, kliniki medyczne, usługi medyczne, medyczne badania 
osób, usługi opieki medycznej, usługi informacji medycznej, usługi 
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi pomocy 
medycznej, świadczenie pomocy medycznej, wypożyczanie sprzę-
tu medycznego, usługi poradnictwa medycznego, zapewnianie le-
czenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi 
obrazowania medycznego, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi 
farm zdrowia [medyczne], usługi doradztwa dietetycznego [me-
dyczne], udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu 
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, doradztwo medycz-
ne w zakresie geriatrii, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, do-
radztwo medyczne w zakresie dermatologii, obrazowanie optyczne 
do  użytku w  diagnostyce medycznej, usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, analizy medyczne do diagnostyki 
i  leczenia ludzi, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, usługi do-
radcze w  zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, zapewnianie zaplecza medycznego 
podczas imprez sportowych, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, porad-
nictwo medyczne związane z utratą słuchu, usługi medyczne doty-
czące leczenia raka skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi w zakresie 
leczenia medycznego, usługi medyczne w  zakresie pielęgniarstwa, 
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, poradnictwo medyczne związane ze  stresem, 
usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w dziedzinie 
onkologii, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie 
zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkie-
go, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, 
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i  szpitale, usługi 
medyczne w  zakresie badań przesiewowych w  dziedzinie bezde-
chu sennego, usługi medyczne związane z  usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem komórek ludzkich, przeprowadzanie badań na sen 
do  celów diagnostyki lub leczenia medycznego, usługi medyczne 
w  zakresie badań przesiewowych w  dziedzinie leczenia bezdechu 
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sennego, usługi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń lekar-
skich na  odległość [tele-reporting], świadczenie usług w  zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomato-
logii, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi ginekologiczne, 
kliniki, ambulatoryjna opieka medyczna, informacja medyczna, po-
moc medyczna, terapia ciepłem [medyczna], medyczna pielęgnacja 
stóp, opieka medyczna i  zdrowotna, pomoc medyczna w  nagłych 
wypadkach, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjen-
ta, opieka pielęgniarska (medyczna-) .

(111) 329939 (220) 2019 06 02 (210) 500593
(151) 2020 03 17 (441) 2019 12 02
(732) SIATKIEWICZ EWELINA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Magnitica Lashes
(510), (511) 3 kleje do  przymocowania sztucznych rzęs, kosmetyki 
do  rzęs, kosmetyki do  brwi, kleje do  celów kosmetycznych, kremy 
kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, tusze do rzęs, zestawy kosme-
tyków, rzęsy sztuczne, kosmetyki do  rzęs, barwniki kosmetyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, farby do włosów, farby do brody, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne [pokazy] .

(111) 329940 (220) 2019 06 10 (210) 500960
(151) 2020 03 04 (441) 2019 10 28
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XYLOFAR
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w  formie table-
tek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki 
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycz-
nych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające 
leczenie, witaminy same lub w  połączeniach wspomagające lecze-
nie, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i  farma-
ceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów 
medycznych .

(111) 329941 (220) 2019 06 13 (210) 501092
(151) 2020 02 20 (441) 2019 10 28
(732) VIGONEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielonki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIGONEZ
(510), (511) 5 środki służące do  likwidacji szkodników, 41 usługi 
w  zakresie organizacji: imprez muzycznych, artystycznych, rozryw-
kowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, festiwali, wszel-
kich form publicznych występów i  prezentacji o  charakterze arty-
stycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizacji pokazów 
z  wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz 
technik audiowizualnych, wykonywanie koncertów rozrywkowych, 
produkcja filmów i  widowisk, impresariat muzyczny, usługi w  za-
kresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, 
nagrywania, montażu i  rozpowszechniania audycji radiowych i  te-
lewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obejmujące prowadzenie 
agencji artystycznej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi edukacyjne, organizowanie koncertów i  tras koncertowych, 
usługi w  zakresie organizacji i  obsługi dyskotek, komponowanie 
utworów muzycznych oraz tworzenie tekstów piosenek, produk-
cja teledysków, prowadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów 
muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje książek 
i  tekstów o tematyce muzycznej, publikacje elektroniczne materia-
łów dotyczących tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, opra-
wa muzyczna w  przedstawieniach teatralnych i  widowiskowo-ka-

baretowych, informacja o  imprezach artystycznych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, 
imprez okolicznościowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, na-
grywanie filmów na taśmach wideo i DVD, wypożyczanie instrumen-
tów muzycznych .

(111) 329942 (220) 2019 07 04 (210) 501889
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 25
(732) STANISZEWSKI MAREK STAMANN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAMANN
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .03 .01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych pu-
blic relation i  w  reklamie, handlowe informacje i  porady udzielane 
konsumentom w  wyborze towarów i  usług, organizowanie targów 
w celach handlowych i reklamowych, reklama, usługi marketingowe, 
usługi w  zakresie nabywania produktów i  usług dla osób trzecich, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
projektowanie stoisk targowych, wyceny handlowe, wypożyczanie 
stoisk targowych, wystawy w celach handlowych, 37 budowa stoisk 
i  sklepów targowych, budownictwo, demontaż stoisk targowych, 
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, lakierowanie, malo-
wanie, montaż drzwi i okien, murarstwo, nadzór budowlany, obsługa 
techniczna stoisk targowych i ich wyposażenia, rozbiórka budynków, 
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, 40 chro-
mowanie, obróbka metali, drukowanie, druk cyfrowy, druk sitowy, 
druk litograficzny, druk offsetowy, druk szablonów i wzorców, termo-
nadruk, laminowanie, frezowanie, obróbka drewna, usługi stolarskie, 
42 projektowanie aplikacji mobilnych, usługi z  zakresu rozwiązań 
3D, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne 
w  dziedzinie technologii, usługi podmiotów zewnętrznych w  dzie-
dzinie informatyki .

(111) 329943 (220) 2019 07 09 (210) 502070
(151) 2020 03 13 (441) 2019 11 18
(732) AUTO-JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Świlcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJ AUTO JAKUBOWSCY
(540) 

(591) szary, ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .22, 26 .11 .12
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej oraz za  pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line): pojazdów mechanicznych, samochodów, części zamien-
nych do  pojazdów mechanicznych, części samochodowych, ak-
cesoriów samochodowych, marketing, promocja i  reklama w  tym: 
reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, rekla-
ma telewizyjna, reklama w  mediach społecznościowych, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach: pojazdów mechanicznych, 
samochodów części samochodowych, akcesoriów samochodowych 
oraz świadczonych usług, administrowanie sprzedażą, usługi w dzie-
dzinie administrowania działalnością gospodarczą w  branży moto-
ryzacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania serwisami 
motoryzacyjnymi, 36 usługi i  informacje finansowe, usługi finanso-
we związane z handlem samochodami, usługi finansowania leasingu 
mechanicznych pojazdów i samochodów, usługi finansowe dotyczą-
ce ubezpieczania mechanicznych pojazdów i  samochodów, usługi 
agencji ubezpieczeniowych, usługi szacowania i  wyceny majątku 
nieruchomego, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubez-
pieczeniami od wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach samo-
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chodowych, wycena używanych samochodów, 37 usługi w zakresie 
obsługi, konserwacji i  naprawy pojazdów mechanicznych i  samo-
chodów, usługi serwisowe pojazdów mechanicznych i samochodów, 
usługi regeneracji części zamiennych do pojazdów mechanicznych, 
silników pojazdów, kompleksowe czyszczenie i mycie pojazdów, sta-
cje obsługi pojazdów, 39 usługi wynajmowania i wypożyczania po-
jazdów i samochodów .

(111) 329944 (220) 2019 08 05 (210) 503155
(151) 2020 03 13 (441) 2019 11 25
(732) POLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLS TAXI
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką .

(111) 329945 (220) 2019 08 06 (210) 503219
(151) 2020 03 12 (441) 2019 11 12
(732) GOODMORNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARU
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury-
stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji 
noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne 
i  miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (-udostępnianie), usłu-
gi wynajmowania sal na  sympozja, konferencje, szkolenia, usługi 
kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i  barowe, obsługa gastro-
nomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, usługi 
cateringowe, organizacja przyjęć [żywność i napoje] .

(111) 329946 (220) 2019 08 07 (210) 503263
(151) 2020 02 28 (441) 2019 11 12
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nanosept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farma-
ceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki 
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multimine-
rałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i  dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki 
lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści 
do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko 
pszczele do  celów medycznych, nalewki do  celów leczniczych, na-
pary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy 
mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół 

do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
środki odkażające, materiały opatrunkowe, opatrunki odkażające, 
materiały i środki sanitarne i higieniczne, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, preparaty antyseptyczne, maści antyseptyczne, środki 
antyseptyczne do pielęgnacji ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, 
spraye antyseptyczne .

(111) 329947 (220) 2019 08 07 (210) 503268
(151) 2020 02 28 (441) 2019 11 12
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nanosept R91
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farma-
ceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki 
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multimine-
rałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i  dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki 
lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści 
do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko 
pszczele do  celów medycznych, nalewki do  celów leczniczych, na-
pary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy 
mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół 
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
środki odkażające, materiały opatrunkowe, opatrunki odkażające, 
materiały i środki sanitarne i higieniczne, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, preparaty antyseptyczne, maści antyseptyczne, środki 
antyseptyczne do pielęgnacji ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, 
spraye antyseptyczne .

(111) 329948 (220) 2019 08 08 (210) 503302
(151) 2020 03 17 (441) 2019 12 02
(732) Hoteles City Express, S .A .B . de C .V ., Meksyk (MX)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) city express hoteles
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, 
usługi rezerwacji pokojów, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi baro-
we, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi hotelowe .

(111) 329949 (220) 2019 08 19 (210) 503619
(151) 2020 03 17 (441) 2019 11 25
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDĘ w to!
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej za  pośred-
nictwem Internetu oraz zamówień katalogowych, w  sieciach han-
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dlowych, supermarketach, hipermarketach, dyskontach, obejmu-
jące zgrupowanie na  rzecz osób trzecich produktów spożywczych, 
produktów drogeryjnych i chemicznych, produktów dla niemowląt 
i dzieci, artykułów ogrodowych, wydawnictw, prasy, artykułów pa-
pierniczych, produktów przemysłowych (takich jak: artykuły sporto-
we, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, sprzęt AGD, me-
ble, sprzęt turystyczny, tekstylia, zabawki, narzędzia, płyty, kasety, 
sprzęt komputerowy) tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie 
i dokonanie zakupu tych produktów w dobrych warunkach, promo-
cja sprzedaży, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi 
franchisingowe związane z organizowaniem i prowadzeniem działal-
ności handlowej w sieci pod określoną marką, usługi administracyjne 
związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych dotyczących 
restauracji typu fast-food, doradztwo biznesowe w  zakresie fran-
chisingu, 36 usługi bankowe, usługi bankomatów, 37 usługi pralni, 
prasowanie, naprawy odzieży, naprawy obuwia, usługi stacji obsługi 
samochodów, stacje paliw, mycie samochodów, 39 usługi agencji 
i biur turystycznych polegające na organizowaniu podróży dla osób 
trzecich, 41 obsługa salonów gier, usługi w zakresie gier na pienią-
dze, usługi w  zakresie gier hazardowych, obsługa gier w  systemie 
on-line, organizowanie i obsługa imprez, 43 usługi gastronomiczne: 
kawiarnie, kafeterie, restauracje, bary szybkiej obsługi (snack-bary), 
przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich do-
stawa .

(111) 329950 (220) 2019 08 21 (210) 503680
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) KUBECZKA HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE ELTREX, Goleszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltrex
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośred-
nictwa w handlu .

(111) 329951 (220) 2019 08 22 (210) 503702
(151) 2020 03 13 (441) 2019 10 21
(732) CERAMIKA ARTYSTYCZNA VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONEWARE „BOCIAN” Hand made in Poland
(540) 

(531) 03 .07 .07, 03 .07 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 21 buteleczki nie  z  metali szlachetnych, cukiernice 
nie z metali szlachetnych, deski do krojenia chleba, doniczki na kwia-
ty, osłonki ceramiczne, dzbanki nie  z  metali szlachetnych, dzbanki 
ceramiczne, garnki, czajniki nieelektryczne, czajniczki do  herbaty 
nie  z  metali szlachetnych, fajans, formy ceramiczne do  zapiekania 
potraw, filiżanki, gałki (uchwyty) porcelanowe, garnki kamionkowe, 
kubki, serwisy do kawy, herbaty nie z metali szlachetnych, przybo-
ry do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, 
kieliszki do  jajek, kandelabry, karafki, przybory kuchenne, półmiski 
nie z metali szlachetnych, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do ce-
lów budowlanych, naczynia ceramiczne, pucharki do  owoców, ser-
wetniki nie  z  metali szlachetnych, ozdoby porcelanowe, wyroby 

z  porcelany, wazony, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, ceramiczne podstawki pod kieliszki, filiżanki lub kubki, klosze 
do przykrywania masła lub sera, krzemionka roztopiona inna niż dla 
budownictwa, kółka na  serwetki nie  z  metali szlachetnych, masel-
niczki, łyżki wazowe, ekspresy do  kawy nieelektryczne, otwieracze 
do butelek, świeczniki, wyciskacze do owoców, pojemniki ceramicz-
ne, pudełka ozdobne ceramiczne, figurki, statuetki z porcelany, tera-
koty lub szkła, skarbonki niemetalowe, solniczki, pieprzniczki cera-
miczne, wyroby ze szkła emaliowanego, wazy ceramiczne, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce, łyżki, wyroby z kamionki, 35 usługi 
w zakresie zgrupowania na  rzecz osób trzecich towarów w postaci 
ozdób, wyrobów użytkowych, w tym dla gospodarstwa domowego 
ze szkła, ceramiki, kamionki, porcelany i porcelitu pozwalającego wy-
godnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym, w hurtowni oraz 
w ramach sprzedaży wysyłkowej poprzez Internet, usługi związane 
z  dekoracją wystaw sklepowych, organizowanie targów, wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, 37 usługi w zakresie zdobienia i malowania dekoracyj-
nego ozdób i wyrobów użytkowych, w tym dla gospodarstwa domo-
wego ze szkła, ceramiki, kamionki, porcelany i porcelitu .

(111) 329952 (220) 2019 08 22 (210) 503722
(151) 2020 03 13 (441) 2019 10 21
(732) POLSKIE ODPADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POK POLSKIE ODPADY KOMUNALNE SP . Z O .O .
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 transport, magazynowanie, składowanie odpadów 
lub surowców odzyskanych, pomoc osobom trzecim, jednostkom 
samorządu terytorialnego w zakresie kompleksowej obsługi terenu, 
na  którą składa się usługa taka jak wywóz pozostałych odpadów, 
pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego, 
na którą składa się usługa taka jak zabezpieczanie miejsc do sortowa-
nia i  konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, udzielanie 
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat transportu, pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego na  którą 
składa się usługa taka jak wywóz zalegającego śniegu, informacja 
o powyższych usługach, 40 zbiórka odpadów lub surowców odzy-
skanych, selektywna zbiórka odpadów, odpadów opakowaniowych, 
eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów 
metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, segregacja odpadów i su-
rowców odzyskanych, udzielanie porad konsumentom i  przedsię-
biorcom na  temat segregacji, przetwarzania i  eliminacji odpadów 
i  surowców odzyskanych z  odpadów, udzielanie porad konsumen-
tom i  przedsiębiorcom na  temat odpadów, zmniejszania produkcji 
odpadów, zbiórki odpadów, doradztwo w zakresie gospodarowania 
odpadami, odzysku i  recyklingu odpadów opakowaniowych, do-
radztwo, udzielanie porad, i  pomoc, wsparcie organizacyjne, w  za-
kresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsię-
biorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów 
opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wyko-
nywaniem ww . obowiązków, ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku 
i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, informacja o po-
wyższych usługach, 42 doradztwo w  zakresie ochrony środowiska, 
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony 
środowiska, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, eko-
logii, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania 
surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach .

(111) 329953 (220) 2019 08 24 (210) 503759
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 25
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)



100 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/2020

(540) De los VALLES MEDIUM DRY OWOCE BUDOWA WYTRAWNOŚĆ 
KWASOWOŚĆ ALKOHOL
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 25 .05 .02, 25 .12 .25, 11 .03 .01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina .

(111) 329954 (220) 2019 08 27 (210) 503853
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR SPÓŁKA 
JAWNA MAREK KOCIOK, WOJCIECH KONIECZKO, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEZ CONNECTOR PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 materiały kolejowe, metalowe złączne elementy na-
wierzchni kolejowej lub systemów przytwierdzania szyn, w  tym 
łapki kolejowe, pierścienie sprężyste, śruby, nakrętki, wkręty, łapki, 
podkładki, łubki (nakładki stykowe) do szyn, kotwy torowe, szyniaki, 
poprzeczki torowe,, 20 elementy z tworzyw sztucznych stosowane 
w nawierzchni kolejowej, w tym przekładki, wkładki i dyble .

(111) 329955 (220) 2019 08 27 (210) 503867
(151) 2020 03 17 (441) 2019 12 02
(732) ZUZANNA BADURA-PIĘTAK, EDYTA WIECZOREK KOSTES 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOSTES
(510), (511) 25 odzież, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich .

(111) 329956 (220) 2019 08 30 (210) 503989
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 25
(732) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUSSOLEK
(510), (511) 30 masa miodowo-czekoladowa, masa miodowo-czeko-
ladowa z komponentami smakowymi, krem czekoladowy .

(111) 329957 (220) 2019 09 03 (210) 504067
(151) 2020 03 13 (441) 2019 11 18
(732) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) misja-sukces .pl

(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 02 .05 .30, 24 .17 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .12, 24 .15 .02, 24 .15 .08, 
24 .17 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 29 .01 .12
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządza-
nie zasobami ludzkimi, usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, konsultacje w  zakresie zarządzania firmą w  dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, 41 trening osobisty [szkolenie], coaching, do-
radztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], szkolenia zwią-
zane z finansami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, nauczanie 
w  zakresie ekonomii i  zarządzania, nauczanie, szkolenia biznesowe, 
usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi w zakresie zapewnia-
nia kursów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia 
dla dorosłych, szkolenia personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, tre-
ning rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w  zakresie 
rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne .

(111) 329958 (220) 2019 09 03 (210) 504071
(151) 2020 03 18 (441) 2019 10 21
(732) PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PanParagon
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do  pobrania, aplikacje 
do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarzą-
dzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarzą-
dzania informacjami, oprogramowanie użytkowe, freeware [oprogra-
mowanie darmowe], oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie 
do  planowania, oprogramowanie do  smartfonów, oprogramowanie 
dla księgowości, oprogramowanie do  zarządzania finansami, opro-
gramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowanie do zarządza-
nia danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do  zarzą-
dzania danymi, oprogramowanie do  monitorowania, kontrolowania 
i  przeprowadzania operacji w  świecie rzeczywistym, 35 zarządzanie 
rachunkowością, zbieranie i  analizy informacji i  danych związanych 
z  zarządzaniem rachunkowością, doradztwo i  informacja w  zakresie 
zarządzania rachunkowością, zarządzanie bazami danych, pozyski-
wanie, systematyzacja i  analizy danych statystycznych, zarządzanie, 
kompilacja, weryfikacja baz danych oraz przetwarzania danych, usługi 
wprowadzania, sortowania i przetwarzania danych, gromadzenie da-
nych, wyszukiwanie, gromadzenie i analizowanie danych z badań ryn-
ku, usługi doradczo-informacyjne w  zakresie przetwarzania danych, 
tworzenie komputerowych baz danych, usługi udostępniania informa-
cji dotyczących przetwarzania danych, przetwarzanie danych do ce-
lów administracyjnych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń osobistych, informacja o ubez-
pieczeniach, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 42 elektroniczne 
przechowywanie plików i  dokumentów, elektroniczne przechowy-
wanie fotografii cyfrowych, hosting aplikacji mobilnych, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych elektronicznych, 
przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, 
dostępnego on-line, analizy oraz wyceny ekspertów w zakresie prze-
twarzania danych, wsparcie organizacyjne do  elektronicznego prze-
twarzania danych, wynajem oprogramowania do odczytywania oraz 
pracy ze zbiorami danych, utrzymywanie, zabezpieczanie, szyfrowa-
nie, dekodowanie, odzyskiwanie, projektowanie baz danych, analizy 
baz danych, w  tym ich  wydajności, projektowanie programów, sys-
temów oraz narzędzi do  zbierania, przetwarzania, przechowywania 
i przesyłania danych oraz procesorów danych, usługi migracji danych, 
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usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi hurtowni 
danych, usługi doradztwa informatycznego dotyczącego przetwarza-
nia danych, skomputeryzowana analiza danych, instalacja i aktualiza-
cja programów do przetwarzania danych, eksploracja danych, badania 
dotyczące przetwarzania danych .

(111) 329959 (220) 2019 09 03 (210) 504075
(151) 2020 03 18 (441) 2019 10 21
(732) PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanParagon
(540) 

(591) niebieski, granatowy, czarny, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 04 .05 .02
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do  pobrania, aplikacje 
do  pobrania na  smartfony, oprogramowanie i  aplikacje do  urzą-
dzeń przenośnych, pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe 
do  zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na  telefony komórko-
we do  zarządzania informacjami, oprogramowanie użytkowe, fre-
eware [oprogramowanie darmowe], oprogramowanie do pobrania, 
oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do smartfonów, 
oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie do zarządzania 
finansami, oprogramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowa-
nie do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do  zarządzania danymi, oprogramowanie do  monitorowania, 
kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, 
35 zarządzanie rachunkowością, zbieranie i  analizy informacji i  da-
nych związanych z  zarządzaniem rachunkowością, doradztwo 
i  informacja w  zakresie zarządzania rachunkowością, zarządzanie 
bazami danych, pozyskiwanie, systematyzacja i analizy danych sta-
tystycznych, zarządzanie, kompilacja, weryfikacja baz danych oraz 
przetwarzania danych, usługi wprowadzania, sortowania i przetwa-
rzania danych, gromadzenie danych, wyszukiwanie, gromadzenie 
i analizowanie danych z badań rynku, usługi doradczo-informacyjne 
w  zakresie przetwarzania danych, tworzenie komputerowych baz 
danych, usługi udostępniania informacji dotyczących przetwarzania 
danych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 36 usłu-
gi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubez-
pieczeń osobistych, informacja o  ubezpieczeniach, usługi finanso-
we, pieniężne i bankowe, 42 elektroniczne przechowywanie plików 
i dokumentów, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, 
hosting aplikacji mobilnych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie doku-
mentów w formie elektronicznej, tymczasowe udostępnianie niepo-
bieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, 
analizy oraz wyceny ekspertów w  zakresie przetwarzania danych, 
wsparcie organizacyjne do  elektronicznego przetwarzania danych, 
wynajem oprogramowania do odczytywania oraz pracy ze zbiorami 
danych, utrzymywanie, zabezpieczanie, szyfrowanie, dekodowanie, 
odzyskiwanie, projektowanie baz danych, analizy baz danych, w tym 
ich wydajności, projektowanie programów, systemów oraz narzędzi 
do zbierania, przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych 
oraz procesorów danych, usługi migracji danych, usługi inżynieryj-
ne dotyczące przetwarzania danych, usługi hurtowni danych, usługi 
doradztwa informatycznego dotyczącego przetwarzania danych, 
skomputeryzowana analiza danych, instalacja i aktualizacja progra-
mów do  przetwarzania danych, eksploracja danych, badania doty-
czące przetwarzania danych .

(111) 329960 (220) 2019 09 06 (210) 504208
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) RADZISZEWSKI RAFAŁ, Szczawno-Zdrój (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) essenz
(540) 

(591) jasnoszary, szary, biały
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 olejki eteryczne, olejki do masażu, środki perfumeryjne 
i dezodoranty, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twa-
rzy, ciała i włosów, farby, kremy, szampony, odżywki i lakiery do wło-
sów, mydła, toniki, mleczka, maseczki i  kremy do  twarzy, mydła, 
balsamy i olejki do ciała, płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji jamy 
ustnej, 29 oleje i tłuszcze jadalne .

(111) 329961 (220) 2019 09 08 (210) 504209
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) BROKERS UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brokers Union
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie ubez-
pieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń 
osobistych, usługi zarządzania ubezpieczeniami, informacja o  ubez-
pieczeniach, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencji ubez-
pieczeniowej, agencje ubezpieczeniowe, administrowanie planami 
ubezpieczeniowymi, badania w  zakresie ubezpieczeń, administracja 
w  zakresie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mie-
nia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, podawanie wysokości 
składek ubezpieczeniowych, podawanie notowań składek ubez-
pieczeniowych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
ubezpieczeń, usługi doradcze w  zakresie ubezpieczeń, ubezpiecze-
nia od  odpowiedzialności osób trzecich, usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieru-
chomości, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, udostępnia-
nie informacji o działalności ubezpieczeniowej, usługi doradcze doty-
czące umów ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących 
obliczania składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo w usługach do-
radczych w zakresie ubezpieczeń, usługi planowania związane z ubez-
pieczeniami na  życie, pośrednictwo w  zakresie ubezpieczeń innych 
niż na  życie, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie ubezpie-
czeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego .

(111) 329962 (220) 2019 09 09 (210) 504272
(151) 2020 03 12 (441) 2019 11 25
(732) RADOXIM-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grębocice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RADOXIM HANDEL WYNAJEM
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton ogniotrwały, beton 
syntetyczny, belki betonowe, słupy betonowe, podłogi betonowe, 
płyty betonowe, betonowe przewody, pokrycia betonowe, bloczki 
betonowe, ściany betonowe, panele betonowe, beton do odlewania, 
kostki brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane, betono-
we elementy brukowe, masa betonowa prefabrykowana, betonowe 
ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, beton gotowy 
do  użycia, budowlane elementy z  betonu, gotowe betonowe ele-
menty budowlane, ściany betonowe do celów budowlanych, beton 
samopoziomujący do  użytku w  budownictwie, beton przemysło-
wy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, wymieszany 
beton wylewany na miejscu, gips jako materiał budowlany, odlewy 
gipsowe, płytki gipsowe, tynk gipsowy, płyta gipsowo-kartonowa, 
gipsowe płyty ścienne, zaprawa murarska gipsowa, płyty gipsowe 
do celów budowlanych, szybko twardniejący gips do celów budow-
lanych, odlewy z gipsu do celów dekoracyjnych, płyty gipsowo-kar-
tonowe odporne na  powstawanie pleśni, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa drewna, materiałów budowlanych, maszyn górniczych, 
maszyn budowlanych, 37 usługi budowlane, usługi wyburzeniowe, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budyn-
ków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części 
budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budo-
wa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysło-
wych, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, stawianie 
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi bu-
dowlane i  konstrukcyjne, usługi budowlane w  zakresie budowania 
na  potrzeby przemysłu, usługi budowlane w  zakresie budynków 
mieszkalnych, usługi budowlane w  zakresie stawiania budynków, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi do-
radztwa w  zakresie budowy budynków, usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych, usługi informacyjne w  zakresie konstrukcji 
budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie 
obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budo-
wy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstru-
owania budynków, zarządzanie projektem budowy, budowanie kon-
strukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych 
i wznoszących, murarstwo, powlekanie murów, spoinowanie murów, 
układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, nakła-
danie wylewki posadzkowej, przygotowywanie terenu pod budowę, 
usługi w  zakresie stawiania ogrodzeń, montaż ogrodzeń, montaż 
tymczasowych ogrodzeń, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, 
usługi w  zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem 
ciężkiego sprzętu, wynajem maszyn budowlanych, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem sprzętu 
do  robót ziemnych, wynajem sprzętu do przenoszenia materiałów, 
wynajem urządzeń do  podnoszenia do  użytku w  budownictwie, 
wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn do ro-
bót ziemnych, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn 
i urządzeń budowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn 
budowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn górniczych, 
42 projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budow-
lanych, projektowanie budynków przemysłowych, opracowywanie 
projektów technicznych do  projektów budowlanych, projektowa-
nie budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi 
projektowania wnętrz budynków, usługi w  zakresie projektowania 
budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi 
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów 
budowlanych, opracowanie projektów technicznych w  dziedzinie 
budownictwa, usługi doradcze związane z  projektowaniem bu-
dynków, przygotowywanie raportów związanych z  opracowaniami 
projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie 
urbanistyczne, doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, 
usługi technologiczne w  zakresie projektowania, usługi technolo-
giczne i projektowanie w tym zakresie, technologiczne badania pro-
jektowe, projektowanie technologiczne .

(111) 329963 (220) 2019 09 11 (210) 504336
(151) 2020 03 19 (441) 2019 12 02
(732) BEDNARSKA KATARZYNA ELŻBIETA MAL COLLECTION, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)

(540) 
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .12
(510), (511) 14 biżuteria, 25 odzież damska i  dziewczęca tj: mary-
narki, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, koszule, kurtki, żakiety, 
płaszcze, swetry, golfy, t-shirty, szorty, kombinezony, chusty, szaliki, 
czapki, rękawiczki, kaptury, nauszniki, halki, kurtki pikowane, paski, 
odzież do spania, narzutki na ramiona, opaski na głowę, body, topy, 
odzież męska i chłopięca tj: marynarki, spodnie, bluzki, koszule, kurt-
ki, płaszcze, swetry, golfy, t-shirty, szaliki, czapki, rękawiczki, odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, odzież tj: wodoodporna, gimnastyczna, 
treningowa, wełniana, jedwabna, kaszmirowa, tkana, jeansowa, wia-
troszczelna, niemowlęca, skórzana, dzianinowa, do spania, wstawki 
do odzieży, kieszenie do odzieży, odzież z  imitacji skóry, wojskowa 
z khaki, odzież wierzchnia dla dzieci  .

(111) 329964 (220) 2019 09 12 (210) 504389
(151) 2020 03 19 (441) 2019 12 02
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 
Grajewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ser Hawranus
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .25
(510), (511) 29 sery, 35 usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośred-
niej serów, organizowanie sprzedaży w  trybie aukcji i  przetargów 
publicznych serów podpuszczkowych, reklama za  pośrednictwem 
Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promowanie 
serów za  pośrednictwem łączy telefonicznych i  Internetu, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materia-
łów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych .

(111) 329965 (220) 2019 09 12 (210) 504407
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) AP CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 materiały klejące dla przemysłu budowlanego, dodatki 
chemiczne do zapraw, dodatki chemiczne do użytku w naprawie be-
tonu, domieszki do betonu, mieszanki klejące na bazie żywic epok-
sydowych, kleje epoksydowe do użytku z betonem, kleje do wykań-
czania i gruntowania, kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub 
nie do użytku domowego, kleje do użytku w budownictwie, powłoki 
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do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], preparaty do im-
pregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], kity i inne pasty do wy-
pełniania, powłoki ochronne do budynków [inne niż farby lub oleje], 
powłoki poliuretanowe [inne niż farby], powłoki na bazie nienasyco-
nych żywic poliestrowych, mieszanki chemiczne do pielęgnacji be-
tonu, powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton 
[inne niż farby lub oleje], preparaty hydrofobowe [chemiczne], 2 ma-
teriały w postaci powłok do celów budowlanych [farby], mieszaniny 
do naprawy betonu [w postaci farb], powłoki epoksydowe, epoksy-
dowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, powłoki poliure-
tanowe [farby], powłoki akrylowe [farby], powłoki ochronne do bu-
dynków [farby], mieszaniny do  impregnacji wodoodpornej [farby], 
powłoki do  impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki ochronne 
w postaci farb do celów budowlanych, mieszanki gruntujące, środki 
gruntujące w  postaci farb, uszczelniające podkłady gruntowe, wy-
pełniacze do powłok gruntowych w postaci farb, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do zastosowania do betonu [farby], 
powłoki ochronne z właściwościami uszczelniającymi do betonu [far-
by], powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], 17 
materiały izolacyjne dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, ogniood-
porne szczeliny dylatacyjne, wkładki ekspansyjne do chodnikowych 
szczelin dylatacyjnych, materiały izolacyjne, powłoki izolacyjne, kleje 
izolacyjne, piankowe materiały izolacyjne do  użytku w  budownic-
twie, izolacja w postaci pokryć podłogowych, lakiery izolacyjne, farby 
izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, 19 materiały budowlane 
(nie  z  metalu), betonowe materiały budowlane, powłoki [materiały 
budowlane], zaprawy budowlane, zaprawy klejowe do  celów bu-
dowlanych, zaprawy murarskie odporne na  wodę, zaprawy ognio-
trwałe, zaprawa w  płytach, zaprawa do  naprawy pęknięć w  tynku, 
zaprawa cementowa do  zastosowania w  budownictwie, preparaty 
wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], beton samopoziomu-
jący do użytku w budownictwie, kit uszczelniający .

(111) 329966 (220) 2019 09 12 (210) 504409
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) AP CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AP Chemie
(510), (511) 1 materiały klejące dla przemysłu budowlanego, dodatki 
chemiczne do zapraw, dodatki chemiczne do użytku w naprawie be-
tonu, domieszki do betonu, mieszanki klejące na bazie żywic epok-
sydowych, kleje epoksydowe do użytku z betonem, kleje do wykań-
czania i gruntowania, kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub 
nie do użytku domowego, kleje do użytku w budownictwie, powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], preparaty do im-
pregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], kity i inne pasty do wy-
pełniania, powłoki ochronne do budynków [inne niż farby lub oleje], 
powłoki poliuretanowe [inne niż farby], powłoki na bazie nienasyco-
nych żywic poliestrowych, mieszanki chemiczne do pielęgnacji be-
tonu, powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton 
[inne niż farby lub oleje], preparaty hydrofobowe [chemiczne], 2 ma-
teriały w postaci powłok do celów budowlanych [farby], mieszaniny 
do naprawy betonu [w postaci farb], powłoki epoksydowe, epoksy-
dowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, powłoki poliure-
tanowe [farby], powłoki akrylowe [farby], powłoki ochronne do bu-
dynków [farby], mieszaniny do  impregnacji wodoodpornej [farby], 
powłoki do  impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki ochronne 
w postaci farb do celów budowlanych, mieszanki gruntujące, środki 
gruntujące w  postaci farb, uszczelniające podkłady gruntowe, wy-
pełniacze do powłok gruntowych w postaci farb, powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do zastosowania do betonu [farby], 
powłoki ochronne z właściwościami uszczelniającymi do betonu [far-
by], powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], 17 
materiały izolacyjne dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, ogniood-
porne szczeliny dylatacyjne, wkładki ekspansyjne do chodnikowych 
szczelin dylatacyjnych, materiały izolacyjne, powłoki izolacyjne, kleje 
izolacyjne, piankowe materiały izolacyjne do  użytku w  budownic-
twie, izolacja w postaci pokryć podłogowych, lakiery izolacyjne, farby 
izolacyjne, izolacja do celów budowlanych,, 19 materiały budowlane 
(nie  z  metalu), betonowe materiały budowlane, powłoki [materiały 
budowlane], zaprawy budowlane, zaprawy klejowe do  celów bu-
dowlanych, zaprawy murarskie odporne na  wodę, zaprawy ognio-
trwałe, zaprawa w  płytach, zaprawa do  naprawy pęknięć w  tynku, 

zaprawa cementowa do  zastosowania w  budownictwie, preparaty 
wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], beton samopoziomu-
jący do użytku w budownictwie, kit uszczelniający .

(111) 329967 (220) 2019 09 13 (210) 504446
(151) 2020 03 19 (441) 2019 12 02
(732) FUNDACJA ZWOLNIENI Z TEORII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOCIAL WOLVES
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .01 .16
(510), (511) 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna .

(111) 329968 (220) 2019 09 13 (210) 504448
(151) 2020 03 11 (441) 2019 10 21
(732) KOPEK DARIUSZ, Kochanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Porcelon
(510), (511) 19 beton, elementy wykończeniowe budowlane nieme-
talowe, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia ścienne 
nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy budow-
lane, posadzki niemetalowe .

(111) 329969 (220) 2019 09 13 (210) 504450
(151) 2020 03 11 (441) 2019 10 21
(732) KOPEK DARIUSZ, Kochanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Porceton
(510), (511) 19 beton, elementy wykończeniowe budowlane nieme-
talowe, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia ścienne 
nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy budow-
lane, posadzki niemetalowe .

(111) 329970 (220) 2019 09 13 (210) 504452
(151) 2020 03 19 (441) 2019 12 02
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K PRODUCENCI KREATYWNI zpr media
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów re-
klamowych i  promocyjnych, produkcja i  dystrybucja reklam radio-
wych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja 
materiałów reklamowych i  reklam, produkcja nagrań dźwiękowych 
do  celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do  ce-
lów reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja 
reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, promowanie sprzedaży usług [na  rzecz osób trzecich] po-
przez przygotowywanie reklam, przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do  użytku w  reklamie, przygotowywanie dokumentów 
reklamowych, przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, przygo-
towywanie i  umieszczanie reklam na  rzecz osób trzecich, przygo-
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towywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie 
reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, 
reklama, reklama i  marketing, reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama w  Internecie dla osób trzecich, reklama ze-
wnętrzna, reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwój kampanii 
promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi reklamowe i  promocyj-
ne, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
usługi reklamowe, w  szczególności w  zakresie promocji towarów, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, zawieranie umów 
w  zakresie reklamy i  promocji na  rzecz osób trzecich, organizacja 
konkursów w  celach reklamowych, organizacja i  przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, 41 doradztwo w  zakresie produkcji filmów i  muzyki, 
edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, usługi studiów nagrań 
w zakresie wideo, edycja zdjęć, fotografia, mikrofilmowanie dla osób 
trzecich, montaż filmów, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, 
produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, 
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów na  płytach DVD 
i  CD-ROM, produkcja filmów telewizyjnych i  kinowych, produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozryw-
kowych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo i  DVD, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, produkcja i  prezentacja programów radio-
wych, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, pro-
dukcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja 
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych, 
produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], 
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja przedstawień 
i filmów, produkcja rozrywki audio, produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, realizacja filmów w studiach, udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi edycji 
nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, 
usługi nagrywania i  produkcji audio, świadczenie usług w  zakresie 
automatycznego nagrywania wideo, usługi produkcji filmów, usłu-
gi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poproduk-
cyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie 
produkcji filmów kinematograficznych, usługi w  zakresie produkcji 
filmów wideo, usługi w  zakresie produkcji programów radiowych, 
usługi w  zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w  zakresie nagrań 
dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi związane z produkcją rozryw-
ki w postaci materiałów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki 
w formie filmów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, or-
ganizowanie konkursów, rozrywka filmowa .

(111) 329971 (220) 2019 09 13 (210) 504454
(151) 2020 03 19 (441) 2019 12 02
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K PRODUCENCI KREATYWNI zpr media
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów re-
klamowych i  promocyjnych, produkcja i  dystrybucja reklam radio-

wych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja 
materiałów reklamowych i  reklam, produkcja nagrań dźwiękowych 
do  celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do  ce-
lów reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja 
reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, promowanie sprzedaży usług [na  rzecz osób trzecich] po-
przez przygotowywanie reklam, przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do  użytku w  reklamie, przygotowywanie dokumentów 
reklamowych, przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, przygo-
towywanie i  umieszczanie reklam na  rzecz osób trzecich, przygo-
towywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trze-
cich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie 
reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, 
reklama, reklama i  marketing, reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama w  Internecie dla osób trzecich, reklama ze-
wnętrzna, reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwój kampanii 
promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi reklamowe i  promocyj-
ne, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
usługi reklamowe, w  szczególności w  zakresie promocji towarów, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, zawieranie umów 
w  zakresie reklamy i  promocji na  rzecz osób trzecich, organizacja 
konkursów w  celach reklamowych, organizacja i  przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, 41 doradztwo w  zakresie produkcji filmów i  muzyki, 
edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, usługi studiów nagrań 
w zakresie wideo, edycja zdjęć, fotografia, mikrofilmowanie dla osób 
trzecich, montaż filmów, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo, 
produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, 
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów na  płytach DVD 
i  CD-ROM, produkcja filmów telewizyjnych i  kinowych, produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozryw-
kowych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo i  DVD, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja graficznych 
fragmentów filmowych, produkcja i  prezentacja programów radio-
wych, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, pro-
dukcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja 
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych, 
produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], 
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja przedstawień 
i filmów, produkcja rozrywki audio, produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, realizacja filmów w studiach, udostępnianie multimedialnych 
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi edycji 
nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, 
usługi nagrywania i  produkcji audio, świadczenie usług w  zakresie 
automatycznego nagrywania wideo, usługi produkcji filmów, usłu-
gi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poproduk-
cyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie 
produkcji filmów kinematograficznych, usługi w  zakresie produkcji 
filmów wideo, usługi w  zakresie produkcji programów radiowych, 
usługi w  zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w  zakresie nagrań 
dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi związane z produkcją rozryw-
ki w postaci materiałów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki 
w formie filmów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, or-
ganizowanie konkursów, rozrywka filmowa .

(111) 329972 (220) 2019 09 13 (210) 504455
(151) 2020 03 19 (441) 2019 12 02
(732) KAVKA JEVELRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maybeme
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria komórkowa, 
biżuteria ze  szkła trasowanego, bransoletki [biżuteria], bransolet-
ki do  zegarków, breloczki do  kluczy-ozdobne, breloczki [biżuteria], 
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broszki [biżuteria], chronografy [zegarki], etui na  zegarki, kamienie 
półszlachetne, kolczyki, łańcuszki do zegarków, łańcuszki [biżuteria], 
naszyjniki [biżuteria], obrączki [biżuteria], ozdoby [biżuteria] .

(111) 329973 (220) 2019 09 16 (210) 504514
(151) 2020 03 18 (441) 2019 12 02
(732) GIERMAZIAK TOMASZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORTHO CLUB
(510), (511) 3 środki do  mycia i  czyszczenia zębów, pasty do  zę-
bów, środki do higieny jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej 
nie  do  celów leczniczych, preparaty do  pielęgnacji jamy ustnej 
nie do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia protez stomato-
logicznych, 5 płyny i inne preparaty oraz środki do pielęgnacji jamy 
ustnej do  celów leczniczych, preparaty, surowce i  artykuły denty-
styczne, lakiery, żywice, kompozyty, stopy, kleje i cementy do celów 
dentystycznych, materiały ścierne, wiążące, porcelanowe i ceramicz-
ne do celów dentystycznych, materiały do plombowania i wypełnia-
nia zębów, 7 drukarki 3D do użytku medycznego, 9 aplikacje na smart-
fony, komputery, monitory, programy komputerowe do zastosowań 
medycznych, programy komputerowe do obsługi gabinetów i przy-
chodni lekarskich, programy komputerowe do obsługi księgowej, 10 
aparatura i instrumenty medyczne i dentystyczne, aparaty ortodon-
tyczne, elastomery ortodontyczne, fotele lekarskie i  dentystyczne, 
implanty dentystyczne, klamry ortodontyczne, lampy dentystyczne, 
łuki ortodontyczne, meble do  użytku dentystycznego, urządzenia, 
przyrządy i przybory dentystyczne, protezy dentystyczne, przyrządy 
i narzędzia ortodontyczne, rurki i pierścienie ortodontyczne, skanery 
do  użytku medycznego, wiertła dentystyczne, zamki ortodontycz-
ne, 21 artykuły do czyszczenia zębów, w szczególności: szczoteczki 
do  zębów, elektryczne szczoteczki do  zębów, futerały, pojemniki, 
stojaki i uchwyty na szczoteczki do zębów, nici dentystyczne .

(111) 329974 (220) 2019 09 17 (210) 504540
(151) 2020 03 18 (441) 2019 10 28
(732) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE MATEO, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mateo
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 09 .07 .19, 02 .01 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 jaja, fasolka konserwowa, flaki, frytki, gotowe dania 
z  mięsa, gulasze, kapusta przetworzona, kiełbasy, kiełbaski rybne, 
konserwy mięsne, krokiety, krokiety rybne, masło, margaryna, mię-
so i wędliny, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, 
przetworzone produkty mięsne, oleje jadalne, suszone owoce, mro-
żone owoce, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce 
morza [nieżywe], pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), ryby, sery, 
warzywa mrożone, warzywa suszone, warzywa konserwowane, 
wyroby garmażeryjne, zupy, 30 kluski i pierogi, kopytka, makarony, 
mąka, mączne wyroby garmażeryjne, paszteciki, pizza, suche i świe-
że makarony, ryż, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mię-
sa, zapiekanki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za po-
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: 
jaja, fasolkę konserwową, flaki, frytki, gotowe dania z mięsa, gulasze, 
kapustę przetworzoną, kiełbasy, kiełbaski rybne, konserwy mięsne, 
krokiety, krokiety rybne, masło, margarynę, mięso i wędliny, potrawy 
mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone pro-
dukty mięsne, oleje jadalne, suszone owoce, mrożone owoce, owoce 
konserwowane, owoce marynowane, owoce morza [nieżywe], pa-
sty mięsne (w tym pasztety, smalec), ryby, sery, warzywa mrożone, 
warzywa suszone, warzywa konserwowane, wyroby garmażeryjne, 
zupy, kluski i pierogi, kopytka, makarony, mąkę, mączne wyroby gar-

mażeryjne, paszteciki, pizza, suche i  świeże makarony, ryż, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, zapiekanki, marketing, 
reklama w  tym: reklama internetowa, reklama banerowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna towarów obejmujących: jaja, fasolkę 
konserwową, flaki, frytki, gotowe dania z  mięsa, gulasze, kapustę 
przetworzoną, kiełbasy, kiełbaski rybne, konserwy mięsne, krokiety, 
krokiety rybne, masło, margarynę, mięso i wędliny, potrawy mięsne 
gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mię-
sne, oleje jadalne, suszone owoce, mrożone owoce, owoce konser-
wowane, owoce marynowane, owoce morza [nieżywe], pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), ryby, sery, warzywa mrożone, warzywa su-
szone, warzywa konserwowane, wyroby garmażeryjne, zupy, kluski 
i  pierogi, kopytka, makarony, mąkę, mączne wyroby garmażeryjne, 
paszteciki, pizza, suche i świeże makarony, ryż, wyroby piekarnicze 
składające się z  warzyw i  mięsa, zapiekanki, publikowanie tekstów 
o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i  pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach w celu ich sprzedaży .

(111) 329975 (220) 2019 09 20 (210) 504671
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) MAZURKIEWICZ PIOTR MASTER-MED, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER-MED
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne szyny ortopedyczne, aparaty 
do rehabilitacji, łuski ortopedyczne, protezy, gwoździe i druty chirur-
giczne, aparaty i  instrumenty chirurgiczne, nosze i  łóżka specjalne 
do  celów leczniczych, protezy wszczepialne (implantaty), aparaty 
dystrakcyjno-stabilizujące oraz rehabilitacyjne, 42 analizy i badania 
techniczne, doradztwo w zakresie inżynierii materiałowej, mechaniki 
precyzyjnej, wytrzymałości konstrukcji i doboru materiałów, projek-
towanie konstrukcji urządzeń oraz sprzętu chirurgicznego i ortope-
dycznego, ekspertyzy inżynieryjne .

(111) 329976 (220) 2015 04 29 (210) 441950
(151) 2020 01 16 (441) 2015 08 17
(732) REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKOPOL
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie 
potrzeb klientów, doradztwo w  sprawach prowadzenia przedsię-
biorstw, doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania 
i/lub materiały do  pakowania, doradztwo organizacyjne i  specja-
listyczne w  sprawach działalności gospodarczej, udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opakowania, 
zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i  recyklingiem 
odpadów i doradztwo w powyższym zakresie, pomoc w zarządzaniu 
systemami gospodarki odpadami i odbioru zbieranych selektywnie 
odpadów, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu tery-
torialnego w  zakresie planowania systemów obsługi selektywnej 
zbiórki odpadów, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu 
terytorialnego w  zakresie ewidencjonowania zbieranych odpadów, 
przetwarzanie danych i  zarządzanie nimi, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi,, informacja o  powyższych usługach, 39 transport, 
magazynowanie, składowanie i  zbiórka odpadów lub surowców 
odzyskanych, selektywna zbiórka odpadów, odpadów opakowanio-
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wych, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialne-
go, w zakresie kompleksowej obsługi terenu obejmująca opiekę nad 
powierzonym terenem, pielęgnację trawników, sadzenie krzewów, 
bylin oraz innej rośHimości, usuwanie liści, wywóz pozostałych odpa-
dów, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego 
w zakresie zabezpieczenia miejsc do sortowania i konfekcjonowania 
zbieranych surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach, 
40 eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpa-
dów metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, segregacja odpadów 
i  surowców odzyskanych, informacja o  powyższych usługach, 41 
nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konferencji, semina-
riów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, 
organizacja wystaw, za wyjątkiem wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, edukacja ekologiczna i w zakresie odzysku i recyklingu 
odpadów, odpadów opakowaniowych, informacja o  powyższych 
usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie 
porad dotyczących ochrony środowiska i eliminacji odpadów, udzie-
lanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony śro-
dowiska i odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki, trans-
portu, segregacji, przetwarzania i  eliminacji odpadów i  surowców 
odzyskanych z  odpadów, doradztwo w  zakresie gospodarowania 
odpadami, odzysku i  recyklingu odpadów opakowaniowych, do-
radztwo, udzielanie porad, i  pomoc, wsparcie organizacyjne, w  za-
kresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsię-
biorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów 
opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wyko-
nywaniem ww . obowiązków, ekspertyzy i opinie w zakresie ochro-
ny środowiska, ekologii, odzysku i  recyklingu odpadów, odpadów 
opakowaniowych, segregacja odpadów, doradztwo w  dziedzinie 
pozyskiwania i  zagospodarowywania surowców wtórnych, pomoc 
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie 
kompleksowej obsługi terenu obejmującej selektywną zbiórkę od-
padów, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni chodników, placów, 
dróg, oczyszczanie koszy ulicznych, odśnieżanie terenów i dróg, usu-
wanie gołoledzi, wywóz zalegającego śniegu, usuwanie liści, infor-
macja o powyższych usługach .

(111) 329977 (220) 2019 09 17 (210) 504543
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) GLENMARK Pharmaceuticals s .r .o ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) MONONERW
(510), (511) 5 leki i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witami-
nowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do  leczenia oparzeń, środki 
przeciwbólowe, pastylki i  pigułki do  celów farmaceutycznych, mi-
nerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody 
mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczni-
czych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych .

(111) 329978 (220) 2019 09 09 (210) 504261
(151) 2020 04 07 (441) 2019 12 23
(732) WILCZYŃSKI MARCIN IGOR WILD WILLY, Potaśnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wild Willy
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, su-
szona wołowina w paskach (beef jerky) .

(111) 329979 (220) 2019 07 15 (210) 502243
(151) 2019 12 31 (441) 2019 09 16
(732) NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr . Petner
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla 
zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mine-
ralne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje 
pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla 
zwierząt, leki weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawa-
ne bez recepty, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, su-
plementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy diety do ce-

lów weterynaryjnych, suplementy do  pasz dla zwierząt, preparaty 
przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza dla zwierząt, mieszanki pa-
szowe uzupełniające, 31 karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, 
odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, 
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla 
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt .

(111) 329980 (220) 2019 03 28 (210) 497840
(151) 2019 11 20 (441) 2019 07 01
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muzyczny klub TVP3 Kielce
(540) 

(591) niebieski, szary, czarny, czerwony, pomarańczowy, różowy, 
ciemnoczerwony, brązowy
(531) 22 .01 .06, 24 .17 .12, 07 .15 .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, 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 
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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 .

(111) 329981 (220) 2016 07 11 (210) 458968
(151) 2020 03 10 (441) 2016 08 16
(732) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pat&Rub linia DOMOWE SPA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ciała, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki upiększające, 
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki pod prysznic, kosmetyki do ochro-
ny przeciwsłonecznej, kosmetyki na  bazie naturalnych składników, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki w  formie żeli, kosmetyki w  formie 
płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncen-
tratów, kosmetyki w  formie granulek, kosmetyki w  formie soli, ko-
smetyki w  formie pianek, kosmetyki w  formie kremów, kosmetyki 
w  formie olejków, kosmetyki mineralne, preparaty do  pielęgnacji 
ciała, mydła, środki perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumy, wody 
toaletowe, wody po  goleniu, kremy do  golenia, pianki do  golenia, 
płyny po goleniu, olejki eteryczne, olejki aromatyczne, olejki do ką-
pieli, olejki do pielęgnacji ciała, olejki do celów kosmetycznych, płyny 
do  pielęgnacji włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dez-
odoranty, balsamy, balsamy do  ciała, balsamy do  włosów, balsamy 
do rąk, bawełniane płatki kosmetyczne, bibułki do twarzy, bazy pod 
makijaż, błyszczyki do ust, ołówki do brwi, cienie do powiek, eyeline-
ry, fluidy, podkłady, pudry, korektory do twarzy, kosmetyki do oczu, 
pomadki do  ust, chusteczki kosmetyczne, emulsje do  ciała, emul-
sje do  depilacji, emulsje do  twarzy, farby do  włosów, kosmetyczne 
płyny do  włosów, henna do  celów kosmetycznych, kleje do  celów 
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, kremy do  skóry, kremy 
do  twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy dermatologiczne 
(inne niż lecznicze), kremy na bazie naturalnych składników, kremy 
do ciała, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, 
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędr-
niające, lakiery do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery 
do włosów, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry, ma-
seczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła 
do  celów kosmetycznych, masło do  ciała, mleczka kosmetyczne, 
mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała, mleczka do twarzy, 
mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mus do pielęgnacji cia-
ła, mydła lecznicze, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła 
do  ciała, koncentraty do  kąpieli, pianki do  kąpieli, sole do  kąpieli, 
środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki, płyny do zębów, środki 
do higieny jamy ustnej, odżywki do celów kosmetycznych, odżywki 
do ciała, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, peelingi, pianki 
do celów kosmetycznych, płyny do celów kosmetycznych, preparaty 
do depilacji i golenia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, prepa-
raty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do prania, preparaty 

do  włosów, serum do  celów kosmetycznych, środki perfumeryjne 
i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, szampony, talk 
do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk do celów kosmetycz-
nych, 5 kosmetyki lecznicze, balsamy do celów leczniczych, ekstrakty 
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, emulsje, kremy, płyny, balsa-
my zawierające substancje lecznicze, naturalne środki lecznicze, kre-
my lecznicze, kremy lecznicze do  pielęgnacji skóry, kremy ziołowe 
do celów medycznych, balsamy lecznicze do skóry, lecznicze kremy 
do ciała, lecznicze kremy do włosów, lecznicze olejki do ciała, leczni-
cze oliwki do ciała, lecznicze płyny do ciała, lecznicze płyny do wło-
sów, lecznicze peelingi do ciała, lecznicze preparaty do ciała, maści 
lecznicze, preparaty i  artykuły higieniczne, 35 sprzedaż hurtowa, 
detaliczna, za  pośrednictwem światowych sieci informatycznych, 
za  pośrednictwem systemu telezakupów, sprzedaż wykorzystująca 
zamówienie korespondencyjne produktów perfumeryjnych, droge-
ryjnych i  kosmetycznych, w  tym produktów kosmetycznych o  cha-
rakterze leczniczym i produktów kosmetycznych do makijażu, usługi 
związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez Internet pro-
duktów perfumeryjnych, drogeryjnych i  kosmetycznych, reklama, 
agencje reklamowe, badania marketingowe, badania i analizy rynku, 
marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla celów 
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogło-
szeń i  materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, pro-
spektów, druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
zarządzanie w  działalności gospodarczej, administrowanie działal-
ności gospodarczej .

(111) 329982 (220) 2016 07 21 (210) 459357
(151) 2020 03 18 (441) 2016 09 26
(732) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro Project
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .02
(510), (511) 9 meble laboratoryjne, urządzenia zabezpieczające 
przed promieniowaniem rentgenowskim nie dla celów medycznych, 
przyrządy pomiarowe, odzież do  ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do  celów przemysłowych, urządzenia diagnostyczne 
nie  do  celów medycznych, urządzenia do  analizy inne niż do  celów 
medycznych, urządzenia do  pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
pomiarowe, urządzenia i  instalacje rentgenowskie inne niż do celów 
medycznych, zdjęcia rentgenowskie-nie do celów medycznych, opro-
gramowanie do urządzeń diagnostycznych i aparatury medycznej, 10 
aparatura do  analizy do  celów medycznych, aparatura diagnostycz-
na do  celów medycznych, aparaty i  instrumenty medyczne, aparaty 
radiologiczne do  celów medycznych, lasery do  celów medycznych, 
meble specjalne do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające 
przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, rentgeno-
gramy do celów medycznych, lampy UV do celów medycznych, urzą-
dzenia do  testowania medycznej aparatury diagnostycznej, skanery 
klisz rentgenowskich od  celów medycznych, aparatura do  kontroli 
jakości urządzeń diagnostycznych stosowanych w medycynie, 42 ba-
dania techniczne, kalibrowanie i cechowanie aparatury diagnostycz-
nej do celów medycznych, kontrola jakości aparatury diagnostycznej 
do  celów medycznych, opracowywanie projektów technicznych, te-
stowanie materiałów, projektowanie oprogramowania do  urządzeń 
diagnostycznych i aparatury medycznej .
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(111) 329983 (220) 2016 11 17 (210) 463987
(151) 2020 02 28 (441) 2017 01 16
(732) PASIEKA PRUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Tenczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) matecznik
(510), (511) 30 miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis spożyw-
czy, kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, ciastka, wyroby piekarni-
cze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, słodycze, wyroby 
ciastkarskie z  dodatkiem miodu, wyroby piekarnicze z  dodatkiem 
miodu, wyroby cukiernicze z  dodatkiem miodu, wyroby czekola-
dowe z  dodatkiem miodu, słodycze z  dodatkiem miodu, miód, kit 
pszczeli spożywczy, mleczko pszczele do  celów spożywczych nie-
medycznych, 32 piwo z  dodatkiem miodu, bezalkoholowe napoje 
na bazie miodu, napoje i soki owocowe i warzywne z dodatkiem mio-
du, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: miód, 
mleczko pszczele spożywcze, propolis spożywczy, kit pszczeli, pyłek 
kwiatowy, pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
pieczywo cukiernicze, słodycze, wyroby ciastkarskie z  dodatkiem 
miodu, wyroby piekarnicze z  dodatkiem miodu, wyroby cukierni-
cze z  dodatkiem miodu, wyroby czekoladowe z  dodatkiem miodu, 
słodycze z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy, mleczko 
pszczele do celów spożywczych niemedycznych, piwo z dodatkiem 
miodu, bezalkoholowe napoje na  bazie miodu, napoje i  soki owo-
cowe i  warzywne z  dodatkiem miodu pozwalające potencjalnemu 
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towa-
ry w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji .

(111) 329984 (220) 2017 05 23 (210) 472027
(151) 2020 03 11 (441) 2018 02 19
(732) MALICKI MARCIN F .H . ALTERNATYWA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÊVE DE CHANTELLE LUXURY PARFUM
(540) 

(531) 03 .01 .02, 24 .01 .13, 24 .01 .15, 24 .09 .01, 24 .09 .02, 24 .09 .05, 
25 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do  pielęgnacji włosów, środki do  czyszczenia zębów, 8 
narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), ostrza (maszynki 
do golenia) .

(111) 329985 (220) 2017 06 13 (210) 472912
(151) 2020 03 16 (441) 2017 11 27
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASIC line cat
(540) 

(591) biały, czarny, granatowy, zielony, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów 

i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla ko-
tów .

(111) 329986 (220) 2017 09 14 (210) 476459
(151) 2020 03 04 (441) 2018 02 12
(732) ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energy5
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, żołty
(531) 26 .01 .04, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .07 .11, 29 .01 .13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo-
we, płyty konstrukcyjne metalowe, metalowe pokrycia ścian, drzwi 
i  okna metalowe, drzwi i  okna metalowe przeciwpożarowe, drzwi 
metalowe dymoszczelne, drzwi i okna metalowe przeciwpożarowe 
i przeciwwybuchowe, drzwi i okna metalowe kuloodporne, świetliki 
metalowe, przegrody metalowe, ścianki metalowe, ścianki szczelne 
metalowe, ścianki i  przegrody metalowe przeciwpożarowe, meta-
lowe ściany fasadowe, metalowe konstrukcje profilowe, bramy me-
talowe, bramy metalowe przeciwpożarowe, zamknięcia drzwiowe, 
okucia metalowe do  okien, przewody metalowe do  instalacji wen-
tylacji i klimatyzacji, 7 turbiny wiatrowe, turbiny wodne, generatory 
elektryczności, alternatory, awaryjne agregaty prądotwórcze, ge-
neratory elektryczne wykorzystujące fotoogniwa, silniki napędowe 
inne niż do  pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do  ma-
szyn i silników, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądo-
wych, podstawy maszyn, przekładnie do maszyn, generatory prądu 
do  turbin wiatrowych, łopaty wirników do  turbin wiatrowych, me-
chanizmy sterownicze do turbin wiatrowych, urządzenia i instalacje 
do odpylania, transportery, separatory, maszyny do filtrowania, filtry 
do  maszyn filtrujących, pompy jako maszyny, pompy odśrodkowe, 
pompy wodne, kompresory, podnośniki, pneumatyczne i hydraulicz-
ne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, części do wymienio-
nych towarów, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, urządzenia do przewodzenia, przełą-
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, bate-
rie wysokonapięciowe, urządzenia do  ładowania baterii, aparatura 
do wytwarzania prądu przy wykorzystaniu energii słonecznej, foto-
ogniwa, baterie słoneczne, instalacje solarne, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące do turbin wiatrowych, instalacje elektryczne, ta-
blice sterownicze, złącza, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, 
alarmy pożarowe, urządzenia do gaszenia ognia, instalacje tryskaczy 
przeciwpożarowych, gaśnice, pompy strażackie, sprzęt do gaszenia 
ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w  wodę 
oraz instalacje sanitarne, urządzenia do  filtrowania wody, urzą-
dzenia i  instalacje do  oświetlania, lampy, lampy solarne, kolektory 
słoneczne, aparatura i  urządzenia do  uzdatniania wody, instalacje 
do  schładzania wody, urządzenia do  oczyszczania ścieków, urzą-
dzenia ujęcia wody, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, części 
do  wymienionych towarów, 19 drzwi drewniane, drzwi drewniane 
przeciwpożarowe, przegrody drewniane, ścianki drewniane, ścianki 
i  przegrody drewniane przeciwpożarowe, wykładziny niemetalo-
we dla budownictwa, 37 usługi remontowo-budowlane w zakresie 
budynków, naprawy, usługi montażowe i  instalacyjne, instalowanie 
drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, insta-
lowanie i  naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
i naprawa wind, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, 
instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, wiercenie studni, 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i na-
prawy instalacji grzewczych, instalowanie i  naprawa pieców, mon-
taż rusztowań, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, nadzór 
budowlany, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, prace badaw-
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czo-rozwojowe dla osób trzecich w  dziedzinie energii odnawialnej 
i ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów tech-
nicznych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony śro-
dowiska, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii .

(111) 329987 (220) 2018 01 22 (210) 481470
(151) 2020 03 18 (441) 2019 12 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ULTRABLANC
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety-
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści 
kosmetyczne, 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, 10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów, 
inhalatorów i rozpylaczy aerozoli do celów medycznych .

(111) 329988 (220) 2018 02 26 (210) 482763
(151) 2020 03 10 (441) 2018 04 30
(732) ANTONYAN ANUSH, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAKI KAUKAZU
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 05 .07 .14, 06 .01 .02, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastro-
nomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, bary 
szybkiej obsługi .

(111) 329989 (220) 2018 04 19 (210) 485045
(151) 2020 02 17 (441) 2018 05 21
(732) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARMALL
(510), (511) 6 medale okolicznościowe i emblematy metalowe z me-
tali nieszlachetnych i ich stopów, gadżety reklamowe z metali nieszla-
chetnych i ich stopów, zawieszki do kluczy, puchary, figurki, statuetki 
z  metali nieszlachetnych, znaczki do  przypinania, foremki do  lodu 
metalowe, dzwony i dzwonki, kołatki do drzwi, maskotki metalowe, 
21 wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, 
cukiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia do kuchni, glinia-
ne doniczki, doniczki okienne, doniczki szklane, doniczki porcela-
nowe, doniczki do  kwiatów, doniczki na  kwiaty, doniczki do  roślin, 
doniczki ozdobne z porcelany, dozowniki mydła i do papieru toaleto-
wego, dzbanki, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, kieliszki do ja-
jek, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki i śmieci, koziołki 
pod noże na  stół, kółka na  serwetki, kubki, kufle, okładki, uchwyty 
na  karty menu, otwieracze do  butelek, pucharki na  owoce, patery, 
pieprzniczki, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tka-
nin, pojemniki na chleb i na słodycze, serwetniki, szklane wyroby ma-
lowane, świeczniki, termosy, wazony, wyroby garncarskie, 25 odzież 
zwłaszcza odzież sportowa: koszulki i  spodenki sportowe i  gimna-
styczne, dresy, czapki i kapelusze, bluzki, berety, daszki do czapek, 
drewniaki, krawaty, kalosze, kąpielówki, fulary, legginsy, paski, chu-
sty, obuwie: gimnastyczne, piłkarskie, plażowe, sportowe, skarpetki, 
szale, szelki, turbany, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrzą-

dy do ćwiczeń fizycznych, balony do zabawy, zabawki, puzzle, kloc-
ki, lalki, latawce, pluszowe zabawki, maskotki i  gadżety reklamowe 
z tworzyw, drewna i materiałów tekstylnych, akcesoria do gry: kije, 
karty, kule, piłki, żeton .

(111) 329990 (220) 2018 04 23 (210) 485155
(151) 2020 03 18 (441) 2018 07 16
(732) EXALUS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kuchary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXALA
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 urządzenia i  elementy do  systemów automatyki bu-
dynkowej, systemów sterujących, kontrolujących, pomiarowych, 
sygnalizacji alarmowej, informacyjnych, nagłaśniających, centrale 
do tych systemów, sterowniki przewodowe, sterowniki bezprzewo-
dowe do  zdalnego sterowania za  pomocą fal radiowych, napędy 
elektryczne wyposażone w odbiorniki sygnałów radiowych, aplika-
cje komputerowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej, internetowej urządzeń i  elementów do  systemów automatyki 
budynkowej, systemów sygnalizacji kontrolnej i alarmowej, 37 usługi 
budowlane w zakresie montażu, konserwacji i napraw instalacji auto-
matyki budynkowej inteligentnego domu .

(111) 329991 (220) 2018 06 25 (210) 487494
(151) 2020 02 20 (441) 2019 10 28
(732) JÓŹWIK GRZEGORZ PROJEKT KARMA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT KARMA
(540) 

(591) złoty
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 02 .01 .03, 02 .01 .04, 02 .01 .17, 02 .01 .30
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i  hurtowego w  zakresie 
automatów do sprzedaży, dystrybutorów automatycznych, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, automatów do sprzedaży, 43 usługi 
kateringowe, dystrybucja automatów vendingowych .

(111) 329992 (220) 2018 06 28 (210) 487658
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) ARMAN FUTURE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFS
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sklep internetowy z  asortymentem produktów ko-
smetycznych i perfumeryjnych oraz chemii gospodarczej oraz innych 
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artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, badanie rynku, zaopa-
trzenie osób trzecich, badania opinii publicznej, badania marketin-
gowe, zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, oferowanie 
w mediach produktów dla handlu detalicznego, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), edytor-
skie usługi w  zakresie reklamy, eksport-import, fakturowanie, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, komputerowe 
bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe 
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pliki komputerowe 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe .

(111) 329993 (220) 2018 06 28 (210) 487659
(151) 2020 03 10 (441) 2019 11 18
(732) ARMAN FUTURE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMAN24 .COM
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 sklep internetowy z  asortymentem produktów ko-
smetycznych i  perfumeryjnych oraz chemii gospodarczej oraz in-
nych artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, badanie rynku, 
zaopatrzenie osób trzecich, badania opinii publicznej, badania mar-
ketingowe, zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, ofero-
wanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
edytorskie usługi w zakresie reklamy, eksport-import, fakturowanie, 
handel, zamówienia handlowe, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, komputerowe bazy danych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, pliki komputerowe dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, usługi zaopatrzenia osób 
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe .

(111) 329994 (220) 2018 08 01 (210) 488884
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IdeaFlex
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02
(510), (511) 7 maszyny i  urządzenia służące do  sterowania procesa-
mi produkcyjnymi, 42 tworzenie programów komputerowych, za-
rządzanie stronami internetowymi (hosting), doradztwo w zakresie 
informatyki, serwis oprogramowania i  jego konserwacja, tworzenie 
stron internetowych, opinie i ekspertyzy z zakresu informatyki, usłu-
gi inżynieryjne i doradztwo techniczne, wykonywanie badań i analiz 
technicznych zakończonych raportami, projektowanie techniczne 
i  urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, badania i usługi: na-

ukowe, techniczne oraz związane z tym projektowanie, analizy prze-
mysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, usługi w  zakresie zarządzania 
sieciami komputerowymi mianowicie monitoring systemów siecio-
wych dla potrzeb technicznych, hosting w  Internecie treści zapisa-
nych w  formie cyfrowej, usługi monitoringu sieci komputerowych, 
dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, tworzenie 
oprogramowania sieci umożliwianie czasowego korzystania z opro-
gramowania innego niż ściągalne w celu umożliwiania dostępu wie-
lu użytkownikom do  globalnej informacyjnej sieci komputerowej 
dla wyszukiwania, odzyskiwania, przekazywania, operowania i  roz-
powszechniania różnorodnych informacji, umożliwianie czasowego 
korzystania z  narzędzi programowych innych niż ściągalne w  celu 
wspomagania aplikacji programowych stron trzecich, umożliwianie 
czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne dla 
komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udoskonalanie, projek-
towanie, doradztwo i konsultacje dotyczące oprogramowania kom-
puterowego i  sprzętu komputerowego przystosowanego do  po-
trzeb osób trzecich, projektowanie i udoskonalanie standardów dla 
osób trzecich dotyczących projektowania i  implementacji oprogra-
mowania komputerowego, sprzętu komputerowego i  sprzętu tele-
komunikacyjnego, udostępnianie klientom informacji dotyczących 
zarządzania projektami komputerowymi, serwis oprogramowa-
nia, projektowanie graficzne, badania naukowe i  prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych .

(111) 329995 (220) 2018 08 17 (210) 489449
(151) 2019 11 21 (441) 2019 08 05
(732) NEW CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVER!
(540) 

(591) grafitowy, zielony
(531) 15 .03 .05, 15 .03 .09, 19 .19 .99, 24 .17 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, 35 zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania oraz dezynfekcji, 37 czyszczenie 
budynków od  wewnątrz, czyszczenie budynków od  zewnątrz, de-
zynfekcja .

(111) 329996 (220) 2018 09 29 (210) 491112
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) PŁUSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŚNA DROGA FOREST SCHOOL CENTER
(540) 

(591) zielony
(531) 29 .01 .03, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09
(510), (511) 35 organizacja i promocja wolontariatu w dziedzinie edu-
kacji i  wychowania, organizowanie aukcji do  celów edukacyjnych 
i  kulturalnych, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne zwią-
zane z  edukacją, wychowaniem, działaniami profilaktycznymi i  tera-
peutycznymi ukierunkowanymi na  prawidłowy rozwój emocjonalny, 
społeczny i osobowy, reklama, marketing i promocja edukacji leśnej, 
w szczególności działalności żłobków, przedszkoli, szkół leśnych i  in-
nych form kształcenia na  wszystkich poziomach edukacji, usługi 
związane z  reklamą, sprzedażą i  dystrybucją podręczników, książek, 
publikacji drukowanych, prospektów reklamowych, filmów, nagrań 
audio-video dotyczących edukacji, nauczania, wychowania, kultury, 
zajęć ruchowych, utrzymania dobrej kondycji fizycznej i  intelektual-
nej, 41 edukacja, nauczanie, prowadzenie przedszkoli, szkół i  innych 
form kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, zwłaszcza przed-
szkoli i  szkół leśnych, prowadzenie klubów dziecięcych, młodzieżo-
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wych, klubów dla dorosłych, kształcenie ustawiczne dorosłych i inne 
formy kształcenia, prowadzenie zajęć ruchowych, sportowych, roz-
rywkowych, artystycznych, usługi związane z organizacją wypoczyn-
ku, zielone szkoły, edukacja i szkolenia w zakresie utrzymania dobrej 
kondycji fizycznej i  intelektualnej, treningi rozwoju osobistego, usłu-
gi klubów zdrowia i  klubów sprawności fizycznej, szkolenia w  dzie-
dzinie wolontariatu w  zakresie edukacji i  wychowania, organizacja 
kursów i warsztatów dla nauczycieli i rodziców, współpraca z innymi 
podmiotami na  rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, 
edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, 
zjazdy tematyczne, plenery, organizacja i  utrzymywanie przestrzeni 
integracyjnej dla rodzin z dziećmi, rozwijanie nowatorskich form dzia-
łalności edukacyjnej i kulturalnej, działalność wydawnicza, gromadze-
nie księgozbiorów, organizowanie targów, loterii, wystaw i jarmarków 
do celów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie imprez kultural-
nych, rekreacyjnych i sportowych, udostępnianie innym podmiotom 
powierzchni użytkowej na realizację celów wspierania wychowywania 
i rozwoju osobistego, pisanie podręczników, książek i artykułów bran-
żowych, produkcja filmów, opracowywanie i wydawanie prospektów, 
organizacja platformy wymiany wiedzy (zawarta w tej klasie) w zakre-
sie edukacji leśnej, w szczególności działalności żłobków, przedszkoli, 
szkół leśnych i innych form kształcenia na wszystkich poziomach edu-
kacji, rozwijanie i rozpowszechnianie działalności żłobków, przedszkoli 
i  innych form wychowania przedszkolnego i  szkół, organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, zjazdów, szkoleń, wykładów, warsztatów, 
seminariów, webinariów, sympozjów, prezentacji, szkolenia i edukacja 
związana z naturą i środowiskiem, kursy szkoleniowe w zakresie pla-
nowania strategicznego związanego z reklamą, promocją i marketin-
giem, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne na rzecz innych 
podmiotów w zakresie edukacji, w tym edukacji leśnej, 43 prowadze-
nie żłobków, w  tym żłobków leśnych, prowadzenie klubów dziecię-
cych i klubów malucha .

(111) 329997 (220) 2018 10 01 (210) 491154
(151) 2020 03 13 (441) 2018 11 26
(732) JUST DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JD RENT A CAR
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .02, 27 .05 .22, 26 .11 .12
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, doradztwo biznesowe 
dot . floty pojazdów, administracja biznesowa w  zakresie transportu 
i dostaw oraz wypożyczania samochodów, udostępnianie informacji 
biznesowych, organizowanie i prowadzenie spraw związanych z flotą 
pojazdów, w  szczególności w  zakresie wynajmowania, zamawiania 
i  dostarczania pojazdów oraz zwrotu wynajętych pojazdów, usługi 
sprzedaży w pojazdów, części i akcesoriów do pojazdów, akcesoriów 
samochodowych, paliw i  smarów, usługi handlu detalicznego zwią-
zane z  pojazdami, częściami i  akcesoriami do  pojazdów, paliwami 
i smarami, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa oraz sprzedaż za po-
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprze-
daż katalogowa, sprzedaż na  podstawie zamówień telefonicznych 
następujących towarów: pojazdy, środki transportu, części, akcesoria 
i osprzęt do pojazdów, samochody, części i akcesoria do samochodów, 
rowery, motorowery, skutery, motocykle, quady-oraz części, akcesoria 
i osprzęt do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, 
preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe 
i  gazowe, oleje, smary, płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny 
do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, preparaty pie-
lęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące i antykorozyjne, od-
mrażacze do szyb i zamków samochodowych, środki czystości, arty-
kuły spożywcze, napoje, artykuły gospodarstwa domowego, parasole, 
kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z  działalnością gospodarczą, badania 
biznesowe, usługi aukcyjne, dostarczanie informacji konsumentom 

na  temat towarów i  usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
skomputeryzowane usług: w  zakresie składania zamówień on-line, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompu-
terowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usłu-
gi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie in-
formacji w bazach i plikach komputerowych, udostępnianie informacji 
i wiadomości dot . handlu i sprzedaży towarów i usług za pomocą por-
talu internetowego, usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 
informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww . usług, 36 leasing 
pojazdów mechanicznych, leasing samochodów, usługi ubezpiecze-
niowe, usługi finansowe, obsługa kart flotowych, kart debetowych, 
kart rabatowych, udostępnianie voucherów do płacenia za transport, 
wycena pojazdów, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpła-
conych i bonów, udzielanie informacji związanych z wyceną samocho-
dów używanych, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie 
wyceny finansowej, wycena używanych samochodów, emisja bonów 
podróżnych, emisja bonów wartościowych w  ramach programu 
członkowskiego dla klientów, emisja bonów wartościowych w związ-
ku z programami motywacyjnymi, emisja czeków podróżnych, emisja 
czeków podróżnych przez biura podróży, emisja kart przedpłaconych 
do użytku jako elektroniczne bilety podróżne, wydawanie kuponów 
rabatowych, gwarancje, ekspertyzy i  oceny ubezpieczeniowe, agen-
cje ubezpieczeniowe, doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, 
finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, 
pośrednictwo w  ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo 
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, organi-
zacja ubezpieczeń podróżnych, likwidacja szkód z tytułu ubezpiecze-
nia innego niż na życie, informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww . 
usług, 37 usługi w zakresie serwisowania, naprawy oraz przeglądów 
pojazdów, obsługa i naprawy samochodów, konserwacja, serwis i na-
prawa pojazdów, naprawy powypadkowe, usługi blacharskie i lakier-
nicze, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa, myjnie samo-
chodowe, czyszczenie i  mycie samochodów, naprawa, konserwacja 
i tankowanie pojazdów, naprawa pojazdów w ramach usług pomocy 
drogowej, usługi pomocy drogowej, mianowicie: naprawy pojazdów, 
wymiana opon, awaryjne dostarczanie paliwa, usługi świadczone 
przez stacje obsługi samochodów, mianowicie naprawy, przegląd, tan-
kowanie, konserwacja, mycie pojazdów, stacje naprawy samochodów, 
przeglądy pojazdów, usługi wulkanizacyjne, naprawa kół, informacje, 
doradztwo i konsultacje w zakresie ww . usług, 39 usługi wynajmu sa-
mochodów, usługi w zakresie wypożyczania samochodów: transport, 
transport pasażerski, wypożyczanie środków transportu, czarterowa-
nie pojazdów podróżnych, organizowanie wynajmu pojazdów, orga-
nizowanie wynajmu samochodów, pojazdy (wypożyczanie-), rezerwa-
cja samochodów do  wynajęcia, transport wynajętych samochodów, 
udostępnianie pojazdów do  wynajmu, usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, usługi lokalizacji pojazdów, wynajem samo-
chodów, wynajem przyczep do  przewozu samochodów, wynajem 
przyczep, wynajem pojazdów transportowych, wynajem motocykli, 
wynajem autokarów, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi 
rezerwacji w  zakresie wynajmu samochodów, wypożyczanie części 
pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, zapewnianie wyna-
jętych pojazdów do  transportu pasażerów, wypożyczanie rowerów, 
pakowanie i  składowanie towarów, nawigacja (ustalanie położenia, 
wytyczanie trasy), usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, 
pomocy drogowej, holowania i  ratownictwa, akcje ratunkowe, holo-
wanie i ratownictwo, przewożenie i dostarczanie towarów, transport 
pasażerski, parkowanie, przechowywanie pojazdów, usługi kierow-
ców, usług pomocy drogowej w zakresie holowania, dostawy kluczy-
ków, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, organizowanie 
wycieczek turystycznych, usługi biur podróży: planowanie tras podró-
ży, usługi zarządzania transportem, mianowicie planowanie i  koor-
dynowanie w zakresie transportu osób na  rzecz osób trzecich, usłu-
gi rezerwacji on-line transportu: udzielanie informacji dotyczących 
podróży, konsultacje w zakresie transportu, informacja o transporcie, 
udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem 
Internetu, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww . usług .
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(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) baltic spa
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do  mycia i  pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie-
lęgnacji i  ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe-
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne 
do  i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, 
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do ma-
sażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do  czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutycz-
ne, produkty kosmetyczne o  działaniu leczniczym, lecznicze środki 
do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, prepara-
ty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne .

(111) 329999 (220) 2018 10 26 (210) 492085
(151) 2020 03 16 (441) 2019 11 25
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) baltik spa
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do  mycia i  pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie-
lęgnacji i  ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe-
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne 
do  i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, 
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do ma-
sażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do  czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutycz-
ne, produkty kosmetyczne o  działaniu leczniczym, lecznicze środki 
do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, prepara-
ty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne .

(111) 330000 (220) 2018 11 05 (210) 492300
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 18
(732) ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTFOL
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 26 .11 .02, 26 .02 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywa-
nia z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torebki do  pakowa-
nia [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw sztucznych, folia, folia 
bąbelkowa do  pakowania, folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, 
torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, folie z pęcherzykami 
powietrza, folia z octanu celulozy do zawijania, folie do pakowania arty-
kułów żywnościowych, worki na śmieci, plastikowe torebki do przecho-
wywania żywności do użytku domowego, koperty, koperty z tworzyw 
sztucznych, folie pęcherzykowe, pianki polietylenowe do  pakowania, 
folie stretch przeźroczyste i kolorowe do pakowania, folie stretch do pa-
kowania żywności, torby foliowe, opakowania foliowe do  opakowy-
wania i pakowania, torebki, worki i  reklamówki z tworzyw sztucznych 
kolorowe i  pod sitodruk do  pakowania, torebki z  folii pęcherzykowej 
i  pianki polietylenowej do  pakowania, torebki z  plastiku z  zamknię-
ciem strunowym do  pakowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i  promocyjnych, kolportaż próbek, dystrybucja próbek reklamowych, 
oferowanie próbek produktów, organizowanie dystrybucji próbek re-
klamowych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek, broszur, druków do celów reklamowych, dystrybu-

cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], przygotowywanie list adresowych 
dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien-
tów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], promowanie sprze-
daży towarów i  usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów 
drukowanych i  konkursy promocyjne, dystrybucja nagród w  konkur-
sach konsumenckich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w związku z wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie taśm klejących, w tym taśm pakowych i oklejarek 
do kartonów, taśm i materiałów dla budownictwa, w tym taśm maskują-
cych, taśm PVC, taśm naprawczych, taśm piankowych do wykładzin, folii 
malarskich, akcesoriów do zamykania torebek, w  tym drucików i dru-
tów w rolce, zaklejarek i taśm do zaklejarek, akcesoriów do zgrzewarek, 
w tym taśm i drutu kanthal, teflonu, worków na śmieci, foliowej odzie-
ży ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych, czepków 
fizelinowych, ochraniaczy na buty, materiałów do ogrodnictwa, w tym 
gumek, torebek na sadzonki, folii na sianokiszonki, taśm naprawczych 
do  folii, folii pęcherzykowej ogrodniczej, rękawic ochronnych, naczyń 
i  pojemników jednorazowych do  żywności, folii na  gorący stół, folii 
stretch do  żywności, folii aluminiowej, słomek do  napojów, torebek 
na kostki lodu, serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów do metkowania, 
w tym metek cenowych, taśm do metkownic, metkownic, rolek tuszo-
wych, artykułów papierniczych, w tym papieru ksero i komputerowego, 
rolek do kas i faksów, etykiet do wag, artykułów higienicznych, w tym 
ręczników papierowych i papieru toaletowego, ręczników papierowych 
na rolce, ręczników papierowych typu ZZ, urządzeń do pakowania folią 
stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym napinaczy i paskowaczy, 
metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów metalowych i folii meta-
lowych, folii z metalu do okładania, opakowywania i pakowania, zbiorni-
ków i pojemników z metali i z folii metalowej, materiałów z elastycznych 
folii metalowych do opakowywania i pakowania, do użycia w produkcji 
zbiorników, pojemników, tub, toreb, worków, saszetek, pudełek, puszek 
i nakrywek, akcesoriów metalowych i plastikowych do pakowania palet, 
w tym narożników, zapinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzy-
kowych, folii polipropylenowych, pianek polietylenowych do pakowa-
nia, folii stretch przeźroczystych i kolorowych, folii stretch do pakowa-
nia żywności, taśm PP do  pakowania palet, toreb, worków, saszetek, 
pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, torebek, worków i reklamówek 
z  tworzyw sztucznych, kolorowych i  pod sitodruk, torebek z  folii pę-
cherzykowej i pianki polietylenowej, torebek z plastiku z zamknięciem 
strunowym, 39 usługi dystrybucyjne w zakresie taśm klejących, w tym 
taśm pakowych i oklejarek do kartonów, taśm i materiałów dla budow-
nictwa, w tym taśm maskujących, taśm PVC, taśm naprawczych, taśm 
piankowych do wykładzin, folii malarskich, akcesoriów do zamykania to-
rebek, w tym drucików i drutów w rolce, zaklejarek i taśm do zaklejarek, 
akcesoriów do zgrzewarek, w tym taśm i drutu kanthal . teflonu, worków 
na śmieci, foliowej odzieży ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czep-
ków foliowych, czepków fizelinowych, ochraniaczy na buty, materiałów 
do  ogrodnictwa, w  tym gumek, torebek na  sadzonki, folii na  sianoki-
szonki, taśm naprawczych do folii, folii pęcherzykowej ogrodniczej, rę-
kawic ochronnych, naczyń i pojemników jednorazowych do żywności, 
folii na gorący stół, folii stretch do żywności, folii aluminiowej, słomek 
do napojów, torebek na kostki lodu, serwetek, metek, urządzeń i akce-
soriów do metkowania, w tym metek cenowych, taśm do metkownic, 
metkownic, rolek tuszowych, artykułów papierniczych, w tym papieru 
ksero i komputerowego, rolek do kas i faksów, etykiet do wag, artykułów 
higienicznych, w  tym ręczników papierowych i  papieru toaletowego, 
ręczników papierowych na rolce, ręczników papierowych typu ZZ, urzą-
dzeń do pakowania folią stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym 
napinaczy i paskowaczy, metali nieszlachetnych i ich stopów, materia-
łów metalowych i folii metalowych, folii z metalu do okładania, opako-
wywania i pakowania, zbiorników i pojemników z metali i z folii meta-
lowej, materiałów z  elastycznych folii metalowych do  opakowywania 
i pakowania, do użycia w produkcji zbiorników, pojemników, tub, toreb, 
worków, saszetek, pudełek, puszek i nakrywek, akcesoriów metalowych 
i  plastikowych do  pakowania palet, w  tym narożników, zapinek, folii 
polietylenowych, folii PCV, pęcherzykowych, folii polipropylenowych, 
pianek polietylenowych do  pakowania, folii stretch przeźroczystych 
i kolorowych, folii stretch do pakowania żywności, taśm PP do pakowa-
nia palet, toreb, worków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, 
torebek, worków i reklamówek z tworzyw sztucznych, kolorowych i pod 
sitodruk, torebek z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej, torebek 
z plastiku z zamknięciem strunowym, usługi pakowania, usługi opako-
wywania i pakowania, pakowanie i składowanie towarów .
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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) 042324 (180) 2030 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 049553 (180) 2030 07 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 049844 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 051590 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 058184 (180) 2030 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 058224 (180) 2030 08 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 058238 (180) 2030 09 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 058322 (180) 2030 08 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 058403 (180) 2030 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 058479 (180) 2030 09 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 067741 (180) 2030 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 067870 (180) 2030 08 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 068300 (180) 2030 05 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 068324 (180) 2030 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 068573 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 068731 (180) 2030 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 068977 (180) 2030 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 068994 (180) 2030 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 069038 (180) 2030 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 069280 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069281 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069282 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069283 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069377 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 069378 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 069736 (180) 2030 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 069745 (180) 2030 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069767 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069768 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069770 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069771 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 069772 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 070064 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 070065 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 070066 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 070140 (180) 2030 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 070393 (180) 2030 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 070394 (180) 2030 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 070556 (180) 2030 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 070596 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 070981 (180) 2030 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 071000 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 071003 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 071408 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 071455 (180) 2030 11 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 073492 (180) 2031 07 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 073668 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 073669 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 075660 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 075766 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 076748 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 088857 (180) 2030 08 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 089456 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 133346 (180) 2030 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 136436 (180) 2030 04 10 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: kleje i zaprawy klejo-
we ; 16: artykuły papiernicze, folie 
do pakowania, masy modelarskie, 
karton i wyroby z kartonu, papier 
do  pakowania, czasopisma (pe-

riodyki), książki ; 17: masy uszczel-
niające i  hydroizolujące; 19: ma-
teriały budowlane niemetalowe, 
elementy budowlane i  półfabry-
katy zawierające gips, gips, płyty 
gipsowo-kartonowe, zaprawy 
gipsowe  .

(111) 138086 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 145222 (180) 2030 01 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 147538 (180) 2030 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 148201 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: kontenery metalo-
we; 9: urządzenia radiolokacyjne, 
urządzenia radarowe do  kontroli 
ruchu lotniczego, radary nawi-
gacyjne, radarowe urządzenia 
pomiarowe, anteny, przyrządy 
antyinterferencyjne, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, urządze-
nia pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne i sterownicze, urządze-
nia do transmisji dźwięku i obrazu, 
urządzenia przetwarzające infor-
macje, komputery, przetwornice 
elektryczne, wykrywacze przed-
miotów metalowych, detektory, 
wyłączniki zdalnie sterowane, 
wyłączniki samoczynne, urządze-
nia szyfrujące, kabiny szczelne 
elektromagnetycznie do ochrony 
informacji i  ekranowania od  za-
kłóceń zewnętrznych, urządzenia 
zabezpieczające i  alarmowe, ra-
diolokacyjne urządzenia ratow-
nictwa morskiego, zgrzewarki, 
urządzenia elektroniki motoryza-
cyjnej do samochodów; 12: urzą-
dzenia specjalne do  transportu 
lądowego; 13: rakiety, celowni-
ki do  broni palnej, detonatory, 
działa, działa ze zautomatyzowa-
nym napędem; 37: instalowanie, 
konserwacja, naprawy: maszyn, 
komputerów, nadzór budowlany, 
instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, usługi hydraulicz-
ne, usługi związane z  budową 
budynków i  innych budowli spe-
cjalistycznych, usługi związane 
z  konserwacją i  naprawami bu-
dynków, usługi w zakresie wyko-
nywania i montażu podzespołów 
elektrycznych i  elektronicznych; 
38: usługi w zakresie komunikacji 
radiowej i  telefonicznej, usługi 
w  zakresie przesyłania danych 
przy pomocy światłowodów, 
przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, prze-
syłanie wiadomości i obrazu przy 
pomocy komputera; 40: obróbka 
metali skrawaniem, powlekanie 
galwaniczne metali, obróbka 
cieplna metali, obróbka plastycz-
na metali, spawanie metali, luto-
wanie metali, obróbka drewna, 
odlewanie metali, czyszczenie 
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metali, pokrywanie metali (ma-
lowanie), platerowanie, grawe-
rowanie; 42: badania naukowe, 
badania techniczne, badania me-
chaniczne, takie jak między inny-
mi badania wytrzymałościowe, 
badania na wstrząsy, badania kli-
matyczne, analizy techniczne, ba-
dania chemiczne, wykonywanie 
pomiarów fizycznych i  chemicz-
nych, usługi w  zakresie wykony-
wania projektów technicznych, 
programowanie komputerowe .

(111) 148202 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 6: kontenery metalo-
we; 9: urządzenia radiolokacyjne, 
urządzenia radarowe do  kontroli 
ruchu lotniczego, radary nawi-
gacyjne, radarowe urządzenia 
pomiarowe, anteny, przyrządy 
antyinterferencyjne, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, urządze-
nia pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne i sterownicze, urządze-
nia do transmisji dźwięku i obrazu, 
urządzenia przetwarzające infor-
macje, komputery, przetwornice 
elektryczne, wykrywacze przed-
miotów metalowych, detektory, 
wyłączniki zdalnie sterowane, 
wyłączniki samoczynne, urządze-
nia szyfrujące, kabiny szczelne 
elektromagnetycznie do ochrony 
informacji i  ekranowania od  za-
kłóceń zewnętrznych, urządzenia 
zabezpieczające i  alarmowe, ra-
diolokacyjne urządzenia ratow-
nictwa morskiego, zgrzewarki, 
urządzenia elektroniki motoryza-
cyjnej do samochodów; 12: urzą-
dzenia specjalne do  transportu 
lądowego; 13: rakiety, celowni-
ki do  broni palnej, detonatory, 
działa, działa ze zautomatyzowa-
nym napędem; 37: instalowanie, 
konserwacja, naprawy: maszyn, 
komputerów, nadzór budowlany, 
instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, usługi hydraulicz-
ne, usługi związane z  budową 
budynków i  innych budowli spe-
cjalistycznych, usługi związane 
z  konserwacją i  naprawami bu-
dynków, usługi w zakresie wyko-
nywania i montażu podzespołów 
elektrycznych i  elektronicznych; 
38: usługi w zakresie komunikacji 
radiowej i  telefonicznej, usługi 
w  zakresie przesyłania danych 
przy pomocy światłowodów, 
przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, prze-
syłanie wiadomości i obrazu przy 
pomocy komputera; 40: obróbka 
metali skrawaniem, powlekanie 
galwaniczne metali, obróbka 
cieplna metali, obróbka plastycz-

na metali, spawanie metali, luto-
wanie metali, obróbka drewna, 
odlewanie metali, czyszczenie 
metali, pokrywanie metali (ma-
lowanie), platerowanie, grawe-
rowanie; 42: badania naukowe, 
badania techniczne, badania me-
chaniczne, takie jak między inny-
mi badania wytrzymałościowe, 
badania na wstrząsy, badania kli-
matyczne, analizy techniczne, ba-
dania chemiczne, wykonywanie 
pomiarów fizycznych i  chemicz-
nych, usługi w  zakresie wykony-
wania projektów technicznych, 
programowanie komputerowe .

(111) 148203 (180) 2030 03 28 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 6: kontenery metalo-
we; 9: urządzenia radiolokacyjne, 
urządzenia radarowe do  kontroli 
ruchu lotniczego, radary nawi-
gacyjne, radarowe urządzenia 
pomiarowe, anteny, przyrządy 
antyinterferencyjne, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, urządze-
nia pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne i sterownicze, urządze-
nia do transmisji dźwięku i obrazu, 
urządzenia przetwarzające infor-
macje, komputery, przetwornice 
elektryczne, wykrywacze przed-
miotów metalowych, detektory, 
wyłączniki zdalnie sterowane, 
wyłączniki samoczynne, urządze-
nia szyfrujące, kabiny szczelne 
elektromagnetycznie do ochrony 
informacji i  ekranowania od  za-
kłóceń zewnętrznych, urządzenia 
zabezpieczające i  alarmowe, ra-
diolokacyjne urządzenia ratow-
nictwa morskiego, zgrzewarki, 
urządzenia elektroniki motoryza-
cyjnej do samochodów; 12: urzą-
dzenia specjalne do  transportu 
lądowego; 13: rakiety, celowni-
ki do  broni palnej, detonatory, 
działa, działa ze zautomatyzowa-
nym napędem; 37: instalowanie, 
konserwacja, naprawy: maszyn, 
komputerów, nadzór budowlany, 
instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych, usługi hydraulicz-
ne, usługi związane z  budową 
budynków i  innych budowli spe-
cjalistycznych, usługi związane 
z  konserwacją i  naprawami bu-
dynków, usługi w zakresie wyko-
nywania i montażu podzespołów 
elektrycznych i  elektronicznych; 
38: usługi w zakresie komunikacji 
radiowej i  telefonicznej, usługi 
w  zakresie przesyłania danych 
przy pomocy światłowodów, 
przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, prze-
syłanie wiadomości i obrazu przy 
pomocy komputera; 40: obróbka 
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metali skrawaniem, powlekanie 
galwaniczne metali, obróbka 
cieplna metali, obróbka plastycz-
na metali, spawanie metali, luto-
wanie metali, obróbka drewna, 
odlewanie metali, czyszczenie 
metali, pokrywanie metali (ma-
lowanie), platerowanie, grawe-
rowanie; 42: badania naukowe, 
badania techniczne, badania me-
chaniczne, takie jak między inny-
mi badania wytrzymałościowe, 
badania na wstrząsy, badania kli-
matyczne, analizy techniczne, ba-
dania chemiczne, wykonywanie 
pomiarów fizycznych i  chemicz-
nych, usługi w  zakresie wykony-
wania projektów technicznych, 
programowanie komputerowe .

(111) 148575 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 28: zabawki, gry plan-
szowe, artykuły sportowe i  gim-
nastyczne, ozdoby choinkowe, 
sprzęt wędkarski, gry elektronicz-
ne inne niż telewizyjne .

(111) 148576 (180) 2030 03 02 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 28: zabawki, gry plan-
szowe .

(111) 148583 (180) 2030 03 03 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 28: zabawki, gry plan-
szowe .

(111) 148959 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 149035 (180) 2030 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 149418 (180) 2030 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 149741 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 149742 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 149896 (180) 2030 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 150834 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 150880 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 150973 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 151143 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 151622 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 151864 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 152143 (180) 2030 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 152144 (180) 2030 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 152317 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 152318 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 152324 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 152343 (180) 2030 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 152351 (180) 2030 08 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 152352 (180) 2030 08 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 152402 (180) 2030 08 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 152411 (180) 2030 08 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 152416 (180) 2030 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 152417 (180) 2030 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 152548 (180) 2030 10 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 152610 (180) 2030 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 152659 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 152884 (180) 2030 08 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 153254 (180) 2030 11 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 153270 (180) 2030 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 153407 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 153558 (180) 2030 10 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 153567 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 153595 (180) 2030 11 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 153790 (180) 2030 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 153791 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości

(111) 153807 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 154374 (180) 2030 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 154585 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 154739 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 154770 (180) 2030 07 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 155247 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 155248 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 155249 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 155250 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 155251 (180) 2030 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 155262 (180) 2030 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 155318 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 155430 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 155509 (180) 2030 07 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 155577 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 155765 (180) 2030 09 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 156057 (180) 2030 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 156062 (180) 2030 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 156201 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 156202 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 156892 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 157519 (180) 2031 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 157624 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 157801 (180) 2030 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 157881 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 158072 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 158232 (180) 2030 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 158742 (180) 2030 09 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 159419 (180) 2030 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 159915 (180) 2030 02 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 11: instalacje wodocią-
gowe, instalacje sanitarne, insta-
lacje do  zaopatrywania w  wodę, 
instalacje do dystrybucji wody, in-
stalacje do oczyszczania wód ście-
kowych, studnie kanalizacyjne, 
instalacje do uzdatniania wody, in-
stalacje gazowe, instalacje do dys-
trybucji gazu, armatura regula-
cyjna i  bezpieczeństwa do  gazu, 
armatura do oczyszczania gazu .

(111) 160505 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 160506 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 160963 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 162851 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 164785 (180) 2030 08 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 164786 (180) 2030 08 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 165302 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 200080 (180) 2027 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 229503 (180) 2028 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 233934 (180) 2029 12 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 234611 (180) 2029 11 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 234650 (180) 2029 10 15 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 28: gry, zabawki, artyku-
ły gimnastyczne i sportowe, sprzęt 
wędkarski, ozdoby choinkowe .

(111) 235969 (180) 2030 01 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 236523 (180) 2030 01 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne i  weterynaryjne, środki 
sanitarne do  celów medycznych, 
substancje dietetyczne do  ce-
lów leczniczych, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały 
opatrunkowe, materiały do plom-
bowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki 
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do zwalczania robactwa, fungicy-
dy, herbicydy .

(111) 236856 (180) 2029 11 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 237181 (180) 2030 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 238239 (180) 2030 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 238245 (180) 2030 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 239784 (180) 2030 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 239987 (180) 2030 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 240019 (180) 2030 05 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 240072 (180) 2030 04 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 240237 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 240358 (180) 2030 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 240359 (180) 2030 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 240510 (180) 2030 05 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 240527 (180) 2030 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 240529 (180) 2030 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 240939 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 240940 (180) 2030 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 241076 (180) 2030 05 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 241115 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241422 (180) 2030 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 241430 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 241443 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 241448 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241449 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241489 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 241490 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 241536 (180) 2030 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 241605 (180) 2030 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 241614 (180) 2030 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241654 (180) 2030 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 241820 (180) 2030 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 241839 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 242074 (180) 2030 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 242075 (180) 2030 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 242104 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 242106 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 242107 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 242159 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 242190 (180) 2030 08 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 242375 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 242383 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242434 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 242435 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 242533 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 242534 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 242535 (180) 2030 08 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 242549 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 242560 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242561 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242562 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242563 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242680 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 242976 (180) 2030 10 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 243032 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 243095 (180) 2030 10 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 243327 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 243328 (180) 2030 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 243455 (180) 2030 08 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 243524 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 243564 (180) 2030 11 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 243604 (180) 2030 07 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 243605 (180) 2030 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 243608 (180) 2030 08 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 243673 (180) 2030 09 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 244981 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 244982 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości

(111) 245047 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 245254 (180) 2030 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 245258 (180) 2030 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 245618 (180) 2030 08 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 245624 (180) 2030 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 245670 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 245701 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 245702 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 246163 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 246465 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 246522 (180) 2030 10 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246523 (180) 2030 10 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246594 (180) 2030 09 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 247307 (180) 2030 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 247466 (180) 2031 01 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 248306 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248307 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248517 (180) 2030 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 248589 (180) 2030 07 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 249828 (180) 2030 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 250543 (180) 2030 07 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 252826 (180) 2030 08 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 252849 (180) 2031 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 254631 (180) 2030 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 255055 (180) 2030 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 255493 (180) 2030 11 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 255576 (180) 2030 09 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 257985 (180) 2030 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 257994 (180) 2030 08 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 260892 (180) 2031 01 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 262811 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 267503 (180) 2030 08 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 268491 (180) 2030 06 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 268492 (180) 2030 06 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 271151 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 271152 (180) 2030 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 280444 (180) 2029 12 28 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) 427315 15/2014
(210) 495514 U
(210) 502674 U
(210) 416748 22/2013
(210) 504233 U
(210) 504235 U
(210) 504267 U
(210) 504836 U
(210) 505049 U
(210) 505226 U
(210) 506415 U
(210) 507303 U
(210) 508932 U
(210) 498193 U
(210) 508934 U
(210) 498647 U
(210) 500528 U
(210) 501499 U
(210) 502457 U

(210) 502458 U
(210) 502460 U
(210) 503117 U
(210) 503724 U
(210) 474679 U
(210) 491164 U
(210) 461949 23/2016
(210) 481507 ZT14/2018
(210) 478812 ZT52/2017
(210) 494029 U
(210) 425330 12/2014
(210) 500987 U
(210) 429090 18/2014
(210) 437707 09/2015
(210) 386172 19/2011
(210) 394853 08/2012
(210) 483785 U
(210) 447114 26/2015
(210) 400290 17/2012
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(210) 381288 11/2011
(210) 480873 U
(210) 422749 07/2014
(210) 464612 U
(210) 469323 U
(210) 475433 ZT39/2017
(210) 477777 U

(210) 477855 U
(210) 491439 U
(210) 491443 U
(210) 491445 U
(210) 496436 U
(210) 496657 U
(210) 497456 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) 458740 17/2016
(210) 500167 ZT28/2019
(210) 437629 09/2015
(210) 437631 09/2015
(210) 497825 ZT24/2019
(210) 506407 ZT50/2019
(210) 504133 ZT41/2019
(210) 474099 ZT33/2017
(210) 509535 U
(210) 509536 U
(210) 505723 ZT47/2019
(210) 505732 ZT7/2020
(210) 507541 U
(210) 507550 U
(210) 436520 06/2015
(210) 438206 10/2015
(210) 431879 23/2014
(210) 436329 06/2015
(210) 447176 26/2015

(210) 447178 26/2015
(210) 498743 U
(210) 508301 U
(210) 510539 U
(210) 340783 17/2008
(210) 510650 U
(210) 511488 U
(210) 511497 U
(210) 511912 U
(210) 511919 U
(210) 512419 U
(210) 340785 17/2008
(210) 513182 U
(210) 403440 23/2012
(210) 447179 26/2015
(210) 447180 26/2015
(210) 447184 26/2015
(210) 450486 6/2016

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU 
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH  

W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania 
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została de-
cyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 326053 03/2020 2020 06 02 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 05 .11 .2019 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy . 

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) 055658 A . Wykreślono: BAYER PHARMA AG, BERLIN, 
Niemcy; Wpisano: LEO Pharma A/S, Ballerup, Dania .

(111) 056145 A . Wykreślono: BAYER PHARMA AG, BERLIN, 
Niemcy; Wpisano: LEO Pharma A/S, Ballerup, Dania .

(111) 121616 A . Wykreślono: COTY DEUTSCHLAND GMBH, 
MAINZ, Niemcy; Wpisano: Coty Prestige Lancaster Group GmbH, 
Mainz, Niemcy .

(111) 121616 A . Wykreślono: Coty Prestige Lancaster Group 
GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: Coty GmbH, Mainz, Niemcy .

(111) 121616 A . Wykreślono: Coty GmbH, Mainz, Niemcy; Wpi-
sano: Coty Germany GmbH, Mainz, Niemcy .

(111) 121616 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Mainz, 
Niemcy; Wpisano: Coty Germany GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 121616 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Darm-
stadt, Niemcy; Wpisano: HFC Prestige International Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 121616 A . Wykreślono: HFC Prestige International Ger-
many GmbH, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Coty Beauty Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 125203 A . Wykreślono: HERCULES INCORPORATED, WIL-
MINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Hercules LLC, 
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 127344 A . Wykreślono: P .K . GARMENT (IMPORT-EXPORT) 
CO ., LTD ., Bangkok, Tajlandia; Wpisano: Mc Group Public Company 
Limited, Bangkok, Tajlandia .

(111) 148226 A . Wykreślono: BEAM GLOBAL UK LIMITED, 
HORSHAM, Wielka Brytania; Wpisano: Beam Suntory UK Limited, 
Uxbridge, Wielka Brytania .

(111) 148695 D . Wpisano: „W dniu 27 kwietnia 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 4691/20/182) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2643007 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-148695 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z  sie-
dzibą w  Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 150918 A . Wykreślono: P .H .U . „PNEUMA” Alfred Gie-
bień, 59-216 Kunice Legnickie Szczytniki n/Kaczawą 17, Polska 
390566587; Wpisano: PNEUMA GRZEGORZ GIEBIEŃ, Szczytnik nad 
Kaczawą, Polska 021785157 .

(111) 155983 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .

(111) 155984 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .

(111) 158337 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 159768 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) 159770 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 160252 A . Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyj-
na, 20-954 Lublin ul . Diamentowa 25, Polska; Wpisano: Swiss Phar-
ma International AG, Zurych, Szwajcaria .

(111) 162293 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 162566 A . Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Pol-
ska 431163464 .

(111) 168913 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 168914 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 169692 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 169696 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 169697 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 169698 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 169699 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 170547 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 172311 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 172312 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 172313 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 172315 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 172986 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 173140 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 173549 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 175455 A . Wykreślono: JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica, Polska; Wpisano: JUSTUS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica, Pol-
ska 341615298 .

(111) 176721 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 179866 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 186873 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023  .

(111) 187617 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z o .o ., Warsza-
wa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 188281 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 189582 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 189618 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 189619 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 190315 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 190381 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 190382 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 190891 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 190892 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 190939 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191030 D . Wykreślono: „W dniu 23 lutego 2018 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
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w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za  1958/18/818) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2562221 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-191030 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Phar-
maceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia” .

(111) 191030 D . Wpisano: „W dniu 19 listopada 2019 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 11795/19/707) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2562221 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-191030 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health 
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia” .

(111) 191213 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191433 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191436 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191591 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191663 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191688 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 191932 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 192754 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 192857 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 193259 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 194101 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 194598 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 194791 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 194885 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 195242 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 195715 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 196198 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 196934 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 197236 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 197240 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 198859 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 199273 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 202073 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp . z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 202882 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AK-
CYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 203163 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .

(111) 203185 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AK-
CYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 203318 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 203370 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 204650 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .

(111) 205776 D . Wykreślono: „W  dniu 29 listopada 2018 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w Warszawie Wydził IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 15407/18/598) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2592527 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-205776 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z  sie-
dzibą w Warszawie wobec ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO 
„UNITOP-OPTIMA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi” .

(111) 205776 D . Wpisano: „W dniu 5 lutego 2020 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  13264/19/980) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2592527 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-205776 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi-
bą w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi .”

(111) 206418 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .
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(111) 206435 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 207715 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp z o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 214665 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 215315 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 215316 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 215317 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 215318 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 217958 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 219779 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 227281 A . Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA 
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 
01558566400000; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJ-
NA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664 .

(111) 227281 A . Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AK-
CYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664; 
Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
364377895 .

(111) 227281 A . Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND 
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAU-
RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142738307 .

(111) 227281 A . Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 235569 A . Wykreślono: HERCULES INCORPORATED, Wil-
mington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Hercules LLC, Wil-
mington, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 236261 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 237864 A . Wykreślono: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258; 
Wpisano: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 
430723174 .

(111) 241158 A . Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka 
komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GRO-
UP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 
100282917 .

(111) 241159 A . Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna, Spół-
ka komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GRO-
UP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 
100282917 .

(111) 242030 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 243055 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 243056 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 243057 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 243743 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 243744 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpi-
sano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, 
Polska 630303023 .

(111) 244085 A . Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Pol-
ska 431163464 .

(111) 244733 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 245252 D . Wykreślono: „W  dniu 14 listopada 2019 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  8949/19/398) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2629198 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-245252 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Bank Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Warszawie” .

(111) 245252 D . Wpisano: „W dniu 4 marca 2020 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za 2898/20/049) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2629198 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-245252 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących ING Bank Śląski Bank Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu” .

(111) 247321 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248534 A . Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ 
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Pol-
ska 431163464 .

(111) 248571 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248572 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248573 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248906 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248907 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248908 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248909 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 248910 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 249464 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 249640 A . Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: 
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, 
Polska 100282917 .

(111) 253628 D . Wykreślono: „W dniu 1 marca 2018 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2620/18/415) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2539771 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-253628 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Phar-
maceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia” .

(111) 253628 D . Wpisano: „W dniu 19 listopada 2019 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13257/19/862) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2539771 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-253628 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health 
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia” .

(111) 254175 A . Wykreślono: WEARCO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122515020; Wpisa-
no: WEARCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122515020 .

(111) 254302 A . Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: 
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, 
Polska 100282917 .

(111) 254404 A . Wykreślono: HERCULES INCORPORATED, 
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Hercules 
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 255651 A . Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: 
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, 
Polska 100282917 .

(111) 255716 A . Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: 
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, 
Polska 100282917 .

(111) 256910 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 256911 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 256912 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 256913 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 257958 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 257969 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .

(111) 258419 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 260765 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 266639 A . Wykreślono: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO TECHNONICOL, MOSKWA, Rosja; Wpisano: JOINT 
STOCK COMPANY „TECHNONICOL”, Moskwa, Rosja .

(111) 275294 A . Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Pol-
ska 431163464 .

(111) 276463 A . Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Pol-
ska 431163464 .

(111) 276755 A . Wykreślono: BSH Hausgeräte GmbH, Mona-
chium, Niemcy; Wpisano: B&B TRENDS, S .L ., Santa Perpetua de Mo-
goda, Hiszpania .

(111) 278266 A . Wykreślono: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA AK-
CYJNA, Drzewce, Polska 431163464; Wpisano: NAŁĘCZÓW ZDRÓJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce, Pol-
ska 431163464 .
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(111) 278751 A . Wykreślono: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258; Wpisa-
no: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174 .

(111) 278752 A . Wykreślono: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258; Wpisa-
no: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174 .

(111) 278753 A . Wykreślono: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258; Wpisa-
no: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174 .

(111) 283163 A . Wykreślono: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258; Wpisa-
no: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174 .

(111) 284788 D . Wykreślono: „W dniu 18 marca 2019 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-284788 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” .

(111) 286450 A . Wykreślono: WOJCIECH SZUCHNICKI, Gdańsk, 
Polska 221166413; Wpisano: PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 384856568 .

(111) 290381 D . Wykreślono: „W dniu 18 marca 2019 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-290381 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” .

(111) 293406 A . Wykreślono: SOBIESKI TRADE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo, Polska 
310502138; Wpisano: ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo, Polska 310502138 .

(111) 294146 D . Wykreślono: „W dniu 18 marca 2019 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-294146 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” .

(111) 298039 A . Wykreślono: KANWOD-INVEST ZBIGNIEW GU-
MIENIAK, Psarskie, Polska 301365705; Wpisano: KT-24 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie, Polska 382172452 .

(111) 298042 A . Wykreślono: KANWOD-INVEST ZBIGNIEW GU-
MIENIAK, Psarskie, Polska 301365705; Wpisano: KT-24 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie, Polska 382172452 .

(111) 298043 A . Wykreślono: KANWOD-INVEST ZBIGNIEW GU-
MIENIAK, Psarskie, Polska 301365705; Wpisano: KT-24 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie, Polska 382172452 .

(111) 298063 A . Wykreślono: KANWOD-INVEST ZBIGNIEW GU-
MIENIAK, Psarskie, Polska 301365705; Wpisano: KT-24 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie, Polska 382172452 .

(111) 298227 A . Wykreślono: KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie, Polska 382172452; Wpisano: ZBI-
GNIEW GUMIENIAK, Śrem, Polska .

(111) 298832 A . Wykreślono: KANWOD-INVEST ZBIGNIEW GU-
MIENIAK, Psarskie, Polska 301365705; Wpisano: KT-24 SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie, Polska 382172452 .

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), określe-
nie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, 
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji 
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  datę zamiesz-
czenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego 
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1223392 (540) MONSORRO
(531) CFE: 25 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 25, 35
(732) Isaeva Lolla Mominovna, Noginskoe sh ., d . 22, kv . 92, 
Moskovskaya obl ., RU-144000 Elektrostal (RU)
(151) 2019 03 28 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1318803 (540) EUROWOOD
(531) CFE: 26 .01 .24, 26 .11 .12, 29 .01 .13 (511) 19, 20, 27
(732) Holzwerkstoffe Vertriebsholding AG,  
Gerbergasse 2, A-2000 Stockerau (AT)
(151) 2019 06 14 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1329657 (540) Pata Negra
(531) CFE: 03 .06 .01, 05 .07 .07, 27 .03 .01, 27 .05 .08 (511) 29
(732) ARMAZENS DE MERCEARIA E AVICOLA MARVANEJO, LDA ., 
ROSSIO DO MEIO FONTE NOVA, P-7350-135 ELVAS (PT)
(151) 2019 06 06 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1355633 (540) AM
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 6, 9, 11, 17, 19
(732) Ningbo Amico Copper Valves Manufacturing Inc .,  
No . 68 East Tong He Road,LuoTuo Street,ZhenHai District, Ning Bo (CN)
(151) 2018 08 30 (441) 2018 10 29 (581) 2018 10 11

(111) 1381361 (540) DALCHEM DC
(531) CFE: 26 .13 .25, 27 .05 .02 (511) 1, 35, 42
(732) DALCHEM Limited Liability Company,  
Moskovskoe shosse, 83a, RU-603079 Nizhniy Novgorod (RU)
(151) 2017 09 22 (441) 2018 01 08 (581) 2017 12 21

(111) 1392755 (540) Simply . Connected .
(531) CFE: 26 .04 .04, 26 .11 .03 (511) 36, 37, 41
(732) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 17, 0839 Gerlingen (DE)
(151) 2017 07 03 (441) 2018 03 26 (581) 2018 03 08

(111) 1393344 (540) KAINAR (511) 1, 9, 35
(732) LLP „Kainar-AKB”, Medeu, 1040006 Taldykorgan (KZ)
(151) 2017 11 30 (441) 2018 04 03 (581) 2018 03 15

(111) 1406977  
(531) CFE: 05 .07 .02, 28 .05 .00, 29 .01 .13 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 44
(732) Mriya Trading (Cyprus) Limited,  
Nikis 20, Office 400, CY-1086 Nicosia (CY)
(151) 2017 12 14 (441) 2018 07 02 (581) 2018 06 14

(111) 1414440 (540) MRIYA AGROHOLDING
(531) CFE: 05 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 44
(732) Mriya Trading (Cyprus) Limited,  
Nikis 20, Office 400, CY-1086 Nicosia (CY)
(151) 2017 12 14 (441) 2018 08 13 (581) 2018 07 26

(111) 1416230 (540) V4 VAGANZA
(531) CFE: 01 .15 .03, 27 .05 .08, 27 .07 .11 (511) 25, 35
(732) ALP TEKSTİL İNŞAAT VE TURİZM SAN . TİC . LTD . ŞTİ ., 
Güneştepe Mah . Şahika Sk . No:2 Güngören İSTANBUL (TR)
(151) 2018 04 18 (441) 2018 08 20 (581) 2018 08 02

(111) 1438119 (540) Utair
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .04 (511) 9, 12, 16, 25, 35, 36, 39
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(732) UTair Aviation, Aeroport, Khanty-Mansiysk, Tumenskaya 
oblast RU-628012 Khanty-Mansiyskiy avtonomniy okrug . (RU)
(151) 2018 07 13 (441) 2018 12 27 (581) 2018 12 06

(111) 1438141 (540) U
(531) CFE: 26 .04 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12 (511) 9, 12, 16, 25, 35, 36, 39
(732) UTair Aviation, Aeroport, Khanty-Mansiysk, Tumenskaya 
oblast RU-628012 Khanty-Mansiyskiy avtonomniy okrug . (RU)
(151) 2018 07 12 (441) 2018 12 27 (581) 2018 12 06

(111) 1441742 (540) MHP AGRO & INDUSTRIAL HOLDING
(531) CFE: 07 .01 .13, 27 .05 .10, 29 .01 .04 (511) 29, 35
(732) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „MYRONIVSKY 
HLIBOPRODUCT”, Vul . Elevatorna, 1, Myronivka,  
Myronivsky District Kyiv Region 08800 (UA)
(151) 2018 06 26 (441) 2019 01 21 (581) 2019 01 03

(111) 1443121 (540) neckermann
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 20, 25, 35
(732) neckermann .at GmbH, Herrgottwiesgasse 149, A-8055 Graz (AT)
(151) 2018 08 09 (441) 2019 01 21 (581) 2019 01 03

(111) 1443610  
(531) CFE: 01 .01 .01, 18 .01 .19, 
26 .07 .25, 29 .01 .15 (511) 6, 9, 16, 19, 24, 25, 26, 35, 39, 41
(732) GALAMART DMCC, Unit № 607,  
DMCC Business Centre, Level 1, Jewellery&Gemplex 3Dubai (AE)
(151) 2018 11 21 (441) 2019 01 28 (581) 2019 01 10

(111) 1458704 (540) GUTE
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 7
(732) Chengdu Gute Machinery Co ., Ltd .,  
No .416, Jingqi West Road,Pengzhou Industrial Development 
Zone,Pengzhou, Chengdu, Sichuan (CN)
(151) 2019 06 05 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1461829 (531) CFE: 28 .05 .00 (511) 35, 36
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minskiy tranzitnyy 
bank”, ul . Tolstogo d .10, 220007 Minsk (BY)
(151) 2018 10 09 (441) 2019 05 06 (581) 2019 04 18

(111) 1475754 (540) LETHYRIN (511) 5
(732) Zentiva Group, a .s .,  
U kabelovny 529/16CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 05 09 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1475758 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 20
(732) NANJING YOUWEN TRADING CO ., LTD .,  
ROOM 1005, NO . 2,TAIPING SOUTH ROAD,QINHUAI DISTRICT, 
NANJING, JIANGSU (CN)
(151) 2019 04 29 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1475759 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 20
(732) NANJING YOUWEN TRADING CO ., LTD .,  
ROOM 1005, NO . 2,TAIPING SOUTH ROAD,QINHUAI DISTRICT, 
NANJINGJIANGSU (CN)
(151) 2019 04 29 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1475768 (540) TRIALTEC (511) 12
(732) Pirelli Tyre S .p .A .,  
Viale Piero e Alberto Pirelli 25, I-20126 Milano (MI) (IT)
(151) 2019 04 11 (441) 2019 07 29 (581) 2019 07 11

(111) 1477517 (540) Hanergy
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 7, 35, 37
(732) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY INVESTMENT CO . LTD .,  
No . 0801, Floor 7, Room 101,Floor 1 to 14, Building 3,  
Yard 8, Beichen west Road,Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2019 03 12 (441) 2019 08 05 (581) 2019 07 18

(111) 1477536 (540) Dr . Devil TORNADO (511) 3, 5, 16, 35, 38
(732) Tomil s .r .o .,  
Gen . Svatoně 149 CZ-566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí (CZ)
(151) 2019 04 01 (441) 2019 08 05 (581) 2019 07 18

(111) 1477572 (540) SOYOU (511) 9, 16, 35, 36, 38,  
39, 41, 42, 45

(732) CA CONSUMER FINANCE,  
1 rue Victor Basch CS 70001, F-91068 MASSY CEDEX (FR)
(151) 2018 12 21 (441) 2019 08 05 (581) 2019 07 18

(111) 1477590 (540) hospitality digital
(531) CFE: 27 .05 .09, 29 .01 .12 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co . KG, 
Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 03 21 (441) 2019 08 05 (581) 2019 07 18

(111) 1484445 (540) POLY SHEEN (511) 23
(732) Amann & Söhne GmbH & Co . KG,  
Hauptstrasse 174357 Bönnigheim (DE)
(151) 2019 06 26 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1484570  
(531) CFE: 26 .13 .25, 26 .15 .25 (511) 41
(732) Blagotvoritelny fond Aliny Kabayevoy,  
Mozhayskoe chosse, d . 7, str . 1, RU-121471 Moscow (RU)
(151) 2019 03 06 (441) 2019 09 16 (581) 2019 08 29

(111) 1486104 (540) SUNSU KOREAN SKINCARE
(531) CFE: 26 .04 .08, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 3, 5, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,  
Isernhägener Strasse 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 01 25 (441) 2019 09 23 (581) 2019 09 05

(111) 1486182 (540) Trúc Anh Pharma
(531) CFE: 26 .01 .03, 26 .07 .04, 26 .11 .12, 27 .05 .01 (511) 5
(732) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DUOC TRUC ANH 
PHARMA, Cong Dien Hamlet, Vinh Trach Commune,  
Bac Lieu Province Bac Lieu City (VN)
(151) 2019 05 31 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486215 (540) A-DOLFO T-IMSON
(531) CFE: 02 .01 .16, 26 .04 .05 (511) 3
(732) CHEN DIAN SONG, Room 202, Building J4,  
No .190, Xiangrong Street, Huangbian North Road, Baiyun District, 
Guangzhou, Guangdong (CN)
(151) 2019 07 01 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486233 (540) MXW (511) 25
(732) Fujian haoshou duds co ., LTD,  
Gaohu Yinglin Jinjiang City 362200 Fujian Province (CN)
(151) 2019 07 18 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486234 (540) Wonyard
(531) CFE: 26 .04 .04, 28 .03 .00 (511) 30
(732) Anhui jixi the fifth bee garden company limited, 63 huayang 
south road, jixi county, xuan cheng city, anhui province (CN)
(151) 2019 07 18 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486245 (540) CHINA FOOD
(531) CFE: 26 .04 .02, 27 .05 .03, 29 .01 .14 (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 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486246 (540) FREEDOM BLEND (511) 33
(732) VINĂRIA PURCARI S .R .L .,  
întreprindere mixtă, Purcari, MD-4229 Ştefan-Vodă (MD)
(151) 2019 06 18 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486262 (540) Free Jump TRAMPOLINE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 28
(732) JIANJIA INDUSTRIAL CO ., LTD, Shiying Street, Sanzhong 
Administration District, Qingxi Town, Dongguan Guangdong (CN)
(151) 2019 03 12 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486296 (540) Niefenver
(531) CFE: 02 .09 .14, 27 .03 .02 (511) 16, 17, 28
(732) NIEFENVER IBERICA, S .L .,  
José Cadalso, 25, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES)
(151) 2019 02 27 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
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(111) 1486322  
(531) CFE: 01 .01 .02, 26 .13 .25, 28 .05 .00 (511) 35, 41, 44
(732) Biuksel Yevheniia Yeduardivna,  
prov . Polietaieva, 7 misto Mariupol, Donetska obl . 87543 (UA)
(151) 2019 03 05 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486334 (540) dif deco
(531) CFE: 26 .01 .03, 27 .05 .10 (511) 21
(732) XIAMEN DECO IMPORT & EXPORT CO ., LTD ., Room 305, 
No .379 Jinshang Road,Huli District, Xiamen 361000 Fujian (CN)
(151) 2019 06 19 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486371  
(531) CFE: 09 .01 .10, 19 .03 .03, 26 .01 .01, 26 .13 .25 (511) 21
(732) XIAMEN DECO IMPORT & EXPORT CO ., LTD ., Room 305, 
No .379 Jinshang Road,Huli District, Xiamen 361000 Fujian (CN)
(151) 2019 06 19 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486373 (540) YIMEILIWEI
(531) CFE: 28 .03 .00 (511) 31
(732) JINAN KELIER BIO-TECH CO ., LTD ., SOUTH OF 
XIAOFANZHUANG VILLAGE,PINGAN SUBDISTRICT 
OFFICE,CHANGQING, JINAN, 250300 SHANDONG (CN)
(151) 2019 06 19 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486388 (540) Royal Gardens
(531) CFE: 25 .01 .25, 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 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486406 (540) W WANLI
(531) CFE: 26 .01 .01, 27 .05 .09 (511) 12
(732) Wanli Tire Corporation Limited, NO . 3, WANLI ROAD, AOTOU 
TOWN, CONGHUA, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 07 17 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486439 (540) Horion
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO ., LTD,  
Floor 1-5, Building 1, No . 4023 Wuhe Avenue,Gangtou Community, 
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2019 07 03 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486538 (540) SMART Power Tools
(531) CFE: 26 .04 .07, 29 .01 .13 (511) 7, 8, 9, 35
(732) VARENYK Kostiantyn Anatoliiovych,  
Svitla str ., 10, ap . 9 Kharkiv 61121 (UA)
(151) 2018 09 13 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486612 (540) SHOCKY
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 32, 33
(732) Al-Namura, spol . s r .o .,  
Lysolajské údolí 107/25 CZ-165 00 Praha 6 (CZ)
(151) 2019 03 29 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486650 (540) Louis Vuitton
(531) CFE: 26 .04 .02 (511) 9, 14, 18, 25
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf,  F-75001 Paris (FR)
(151) 2018 12 10 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486656 (540) PROPOMAX (511) 3, 5, 30
(732) LEHNING ENTREPRISE,  
3 rue du Petit Marais F-57640 Sainte-Barbe (FR)
(151) 2019 07 12 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1486749 (540) KAFA
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 18
(732) Sushylnikov Kostiantyn Yuriiovych, vul . Komsomolska,  
12, s . Manchenky, Kharkivskyi r-n Kharkivska obl . 62447 (UA)
(151) 2019 04 25 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486814 (540) Robel shoes & accessories
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 18, 25, 35
(732) RPL, spol . s .r .o ., Za riekou Nitrou 1490, SK-958 01 Partizánske (SK)
(151) 2019 05 23 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12

(111) 1486824 (540) Robel shoes & accessories (511) 18, 25, 35
(732) RPL, spol . s r .o ., Za riekou Nitrou 1490, SK-958 01 Partizánske (SK)
(151) 2019 05 23 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1487004 (540) darwin
(531) CFE: 01 .15 .01, 16 .01 .08,  
26 .04 .04, 27 .05 .24, 29 .01 .15 (511) 9, 35, 41
(732) COJOCARU Andrian,  
str . M . Sadoveanu nr . 2, bloc 1, ap . 84MD-2044 Chişinău (MD)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1487005 (540) 88 SUPREME dice
(531) CFE: 21 .01 .09, 27 .05 .02, 27 .07 .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 30 (581) 2019 09 12
(111) 1487017 (540) KANN
(531) CFE: 26 .04 .18, 27 .05 .01 (511) 25, 35, 42
(732) Krupko Anna Mykolaivna,  
Pr-t Geroiv Stalingrada, 6 A, korp . 2, kv . 164 Kyiv 04211 (UA)
(151) 2019 04 09 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1487029 (540) Kaspi .kz (511) 36
(732) Aktsionernoe obshchestvo «Kaspi Bank»,  
ul . Nauryzbay batyra, d . 154 A, 050013 gorod Almaty (KZ)
(151) 2019 05 16 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
(111) 1487108 (540) RED GENERAL HD
(531) CFE: 26 .04 .18, 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 30 (581) 2019 09 12
(111) 1487224 (540) TANGO (511) 9
(732) GROUPEMENT D’ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS-
GADOL, 5 avenue Newton F-92140 CLAMART (FR)
(151) 2019 07 23 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487558 (540) Innova Software
(531) CFE: 03 .07 .16, 26 .13 .25, 29 .01 .12 (511) 9, 42
(732) FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS,  
17 avenue George V F-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 03 18 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487609 (531) CFE: 01 .01 .03 (511) 9, 14
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 06 21 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487611 (540) FUFFIES
(531) CFE: 27 .05 .02, 29 .01 .12 (511) 29, 30
(732) Bojan Radulović, Jurija Gagarina 34a, 11070 Novi Beograd (RS)
(151) 2019 06 20 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487638 (540) Arctec (511) 9, 42
(732) Joh . Friedrich Behrens Aktiengesellschaft,  
Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg (DE)
(151) 2019 05 20 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487652 (540) BIONOV (511) 9, 10, 35, 42, 44
(732) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES CEDEX (FR)
(151) 2019 05 06 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487656 (540) LYKKE CARE (511) 3, 42
(732) Stig Møller Bundgaard,  
Vester Allé 7, st ., th . DK-8000 Aarhus C (DK)
(151) 2019 05 22 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487697 (540) 100 SUPER DICE
(531) CFE: 27 .05 .03, 27 .07 .03, 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 10 07 (581) 2019 09 19
(111) 1487702 (540) V VNG
(531) CFE: 27 .01 .01, 27 .05 .09, 29 .01 .13 (511) 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 35,  

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
(732) VNG AG, Braunstraße 7, 04347 Leipzig (DE)
(151) 2019 04 11 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19
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(111) 1487739 (540) glasssix
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) Glasssix technology (Beijing) co ., LTD,  
No . 101, 1st Floor, Building 21, No . 130, Liangjiadian, Haidian District, 
100095 Beijing (CN)
(151) 2019 05 31 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487783 (540) CardioRenoMax (511) 44
(732) Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd .  
(Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma AG),  
Rechenstrasse 37 CH-9014 St . Gallen (CH)
(151) 2019 07 29 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487829 (540) LACTACYD
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 3, 5
(732) Omega Pharma Innovation & Development NV,  
Venecoweg 26, B-9810 Nazareth (BE)
(151) 2019 08 02 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487835 (540) FLASH BOOST
(531) CFE: 01 .01 .02, 01 .15 .07, 26 .04 .04, 26 .13 .25, 27 .05 .01 (511) 28
(732) SHIMANO INC .,  
3-77 Oimatsu-cho,Sakai-ku, Sakai City OSAKA 590-8577 (JP)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487846 (540) WHAOO
(531) CFE: 02 .09 .04, 26 .04 .02, 27 .03 .02, 27 .05 .01 (511) 9
(732) GROUPEMENT D’ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS-
GADOL, 5 avenue Newton F-92140 CLAMART (FR)
(151) 2019 07 23 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487859 (540) MINI ULTIMATE HOT
(531) CFE: 01 .05 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd .,  
4, „Maritsa” Str .,„Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 05 10 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487870 (540) POWERFIT (511) 9
(732) Granberg AS, Bjoavegen 1442, N-5584 Bjoa (NO)
(151) 2019 06 05 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487930 (540) LINGUASKILL (511) 9, 16, 41
(732) The Chancellor, Masters and Scholars of the University of 
Cambridge, The Old Schools Cambridge CB2 1TN (GB)
(151) 2019 08 13 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487940 (540) SONAVOX
(531) CFE: 26 .11 .02, 27 .05 .01 (511) 9
(732) Suzhou Sonavox Electronics Co ., Ltd .,  
No . 333, Zhongchuang Road,Yuanhe Technology Park, 
Xiangcheng District, Suzhou Jiangsu (CN)
(151) 2019 07 16 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1487942 (540) MOSCOW GOLDEN DOMES (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 07 12 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488006 (540) FLASH BOOST (511) 28
(732) SHIMANO INC .,  
3-77 Oimatsu-cho,Sakai-ku, Sakai City, OSAKA 590-8577 (JP)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488017 (540) KINGDOM (511) 23, 24
(732) ZHEJIANG JINYUAN FLAX CO .,LTD, JINDA INDUSTRY 
PARK,BAIBU TOWN, HAIYAN,JIAXING 314313 ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 07 10 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488019 (540) SARAPEPP (511) 1, 3, 5
(732) Migros-Genossenschafts-Bund,  
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich (CH)
(151) 2019 07 23 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488087 (540) Meco
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 29, 32

(732) XIANGPIAOPIAO FOOD HOLDING CO ., LTD,  
NO .888, CHUANGYEDADAO ROAD,ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE,HUZHOU CITY, 313100 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 27 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488093 (540) CHOCOLATIER
(531) CFE: 27 .05 .11 (511) 33, 35
(732) GSH TRADEMARKS LIMITED,  
Afroditis, 25 2nd Floor, Office 204 Nicosia (CY)
(151) 2019 06 12 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488141 (540) ROOMIE BOO
(531) CFE: 14 .05 .01, 27 .03 .15, 29 .01 .14 (511) 28
(732) V .R . TOYS CO ., LTD ., 25/103, 116 Village No . 6, Krathum Lom 
Sub-district,Sam Phran District, Nakhon Pathom Province (TH)
(151) 2019 05 30 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488158 (540) TEMSA SAFİR
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 12
(732) TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Sarıhamzalı Mahallesi,Turhan Cemal Beriker Bulvarı, 
No:563/A, Seyhan Adana (TR)
(151) 2019 07 10 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488170 (540) 30 Spicy DICE
(531) CFE: 05 .09 .15, 27 .03 .01, 27 .05 .02, 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 10 07 (581) 2019 09 19

(111) 1488183 (540) IGATE
(531) CFE: 26 .01 .03, 26 .11 .02, 27 .05 .17, 29 .01 .13 (511) 19, 35, 37, 45
(732) EDEMIK INTERNATIONAL LIMITED, Loutrakiou 5,  
Chara Benezia,1st floor, flat/office 101Strovolos, CY-2027 Nicosia (CY)
(151) 2019 05 27 (441) 2019 10 07 (581) 2019 09 19

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,  
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ  

O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzyna-
rodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci liter 
bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy 
graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), 
określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, 
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji 
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamiesz-
czenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego 
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 895953 (540) MARCMARCS (511) 25
(732) Monte Stelvio BV, Juristenlaan 14, NL-5037 GI Tilburg (NL)
(151) 2016 11 10 (441) 2016 12 19 (581) 2016 11 24

(111) 1405969 (540) Old Fashioned Week (511) 35, 41
(732) M . Michael Landart, 1 boulevard de la Commune F-93200 
Saint-Denis (FR); SWEET SPOT, 31 avenue Paul Vaillant Couturier, 
F-93230 Romainville (FR)
(151) 2018 02 27 (441) 2018 06 25 (581) 2018 06 07

(111) 1431478 (540) World Kickboxing and Karate Association 
WKA
(531) CFE: 01 .01 .01, 01 .05 .06, 09 .01 .10,  
09 .03 .17, 26 .01 .01, 27 .01 .12, 29 .01 .12 (511) 41
(732) Mrs Valerie Ann Ingram, Arion Business Centre, Harriet 
House,118a High StreetErdington BIRMINGHAM B23 6BG (GB);  
Mr Paul Stuart Ingram, Mr P S Ingram, Harriet House, 118a High 
Street Erdington BIRMINGHAM B23 6BG (GB)
(151) 2018 01 31 (441) 2018 11 19 (581) 2018 11 01
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