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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 236 351 do nr 236 450)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 236449 (41) 2019 07 01 
(51) A01D 46/20 (2006 .01) 
 A01D 46/00 (2006 .01) 
 B66F 11/00 (2006 .01)
(21) 424031 (22) 2017 12 22
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)

(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Platforma sadownicza

(B1) (11) 236377 (41) 2020 02 10 
(51) A01N 59/00 (2006 .01) 
 A01N 25/02 (2006 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01) 
 C05D 9/00 (2006 .01) 
 A01G 7/00 (2006 .01)
(21) 430866 (22) 2019 08 13
(72) MOTYKA-POMAGRUK AGATA, Gdańsk (PL); DZIMITROWICZ 
ANNA, Kamienna Góra (PL); BABIŃSKA WERONIKA, Gdańsk (PL); 
ŚLEDŹ WOJCIECH, Olsztyn (PL); POHL PAWEŁ, Wrocław (PL); 
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JAMRÓZ PIOTR, Wrocław (PL); TEREFINKO DOMINIK, Sanok (PL); 
ŁOJKOWSKA EWA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA 
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, 
preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu 
do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospo-
darczo

(B1) (11) 236380 (41) 2018 07 02 
(51) A23D 9/02 (2006 .01) 
 C11B 1/04 (2006 .01) 
 A61K 8/97 (2017 .01) 
 A61K 36/21 (2006 .01)
(21) 419877 (22) 2016 12 19
(72) WEJNEROWSKA GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL); KACZMAREK 
ANNA, Zamość (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA 
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania oleju z nasion komosy ryżowej

(B1) (11) 236433 (41) 2017 11 20 
(51) A23L 7/117 (2016 .01) 
 A23L 11/00 (2016 .01) 
 A23P 30/20 (2016 .01)
(21) 422345 (22) 2017 07 24
(72) MIŚKIEWICZ RADOSŁAW, Szewna (PL); DROBNIK ANNA, 
Starachowice (PL)
(73) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kunów (PL)
(54) Płatki śniadaniowe

(B1) (11) 236379 (41) 2018 04 23 
(51) A23L 11/00 (2016 .01) 
 A23L 11/10 (2016 .01) 
 A23L 33/00 (2016 .01)
(21) 419178 (22) 2016 10 20
(72) KULCZAK MAŁGORZATA, Poznań (PL); ŁUCZAK HANNA, 
Poznań (PL); BŁASIŃSKA IWONA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-
SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Pasta fasolowa instant

(B1) (11) 236428 (41) 2018 12 17 
(51) A23L 19/00 (2016 .01) 
 A23L 33/10 (2016 .01) 
 A23L 5/30 (2016 .01) 
 B01J 3/00 (2006 .01) 
 B01J 3/03 (2006 .01) 
 B01J 3/02 (2006 .01)
(21) 421913 (22) 2017 06 14
(72) STĘPIEŃ BOGDAN, Wrocław (PL); MAŚLANKOWSKI 
RADOSŁAW, Zachowice (PL); RYDZAK LESZEK, Lublin (PL); 
PASŁAWSKA MARTA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Impregnator próżniowy oraz sposób obróbki wstępnej materiału

(B1) (11) 236420 (41) 2018 10 22 
(51) A23N 15/08 (2006 .01) 
 A23N 15/00 (2006 .01)
(21) 421300 (22) 2017 04 13
(72) STAWIŃSKA JOANNA, Leszno (PL)
(73) STAWIŃSKA JOANNA S .G .P ., Leszno (PL)
(54) Maszyna do obierania cebuli

(B1) (11) 236399 (41) 2018 02 26 
(51) A47B 97/00 (2006 .01)
(21) 418419 (22) 2016 08 22

(72) KURAK GRZEGORZ, Łomża (PL)
(73) CENTER-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomża (PL)
(54) Model zwłaszcza do obiektów sanitarnych

(B1) (11) 236373 (41) 2017 09 25 
(51) A47C 3/025 (2006 .01) 
 F16F 1/38 (2006 .01) 
 A47C 1/02 (2006 .01) 
 F16C 11/04 (2006 .01)
(21) 416472 (22) 2016 03 11
(72) WILK DARIUSZ, Kościan (PL)
(73) BEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Manieczki (PL)
(54) Sposób ergonomicznej adaptacji siedziska fotela, zwłaszcza 
biurowego oraz urządzenie do ergonomicznej adaptacji siedziska 
fotela

(B1) (11) 236357 (41) 2017 04 24 
(51) A47K 3/28 (2006 .01) 
 E03C 1/04 (2006 .01)
(21) 414524 (22) 2015 10 23
(72) NALEWAJSKI BOGDAN, Warszawa (PL); NALEWAJSKI 
TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) NALEWAJSKI BOGDAN, Warszawa (PL); NALEWAJSKI 
TADEUSZ, Warszawa (PL)
(54) Wąż prysznicowy z funkcją czyszczenia syfonów

(B1) (11) 236448 (41) 2019 07 01 
(51) A61B 5/097 (2006 .01) 
 A61B 5/00 (2006 .01) 
 A61B 5/08 (2006 .01)
(21) 423933 (22) 2017 12 18
(72) RYDOSZ ARTUR, Olszanica (PL); MARSZAŁEK KONSTANTY, 
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Osobiste, przenośne urządzenie do monitorowania składu wy-
dychanego powietrza

(B1) (11) 236384 (41) 2019 02 11 
(51) A61B 5/0488 (2006 .01) 
 A61F 2/72 (2006 .01)
(21) 422456 (22) 2017 08 04
(72) KACZMAREK PIOTR, Poznań (PL); MAŃKOWSKI TOMASZ, 
Poznań (PL); TOMCZYŃSKI JAKUB, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do rejestracji sygnału mechanomiograficznego 
(MMG)

(B1) (11) 236353 (41) 2017 02 13 
(51) A61B 17/068 (2006 .01)
(21) 413362 (22) 2015 07 31
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Józefów (PL); DECEWICZ 
ANDRZEJ, Nottingham (GB); REDOSZ RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(73) Grena Limited, Brentford (GB)
(54) Układ automatycznej rączki staplera okrężnego oraz stapler 
okrężny

(B1) (11) 236354 (41) 2017 02 13 
(51) A61B 17/068 (2006 .01)
(21) 413364 (22) 2015 07 31
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Józefów (PL); DECEWICZ 
ANDRZEJ, Nottingham (GB)
(73) Grena Limited, Brentford (GB)
(54) Układ wskaźnika staplera okrężnego oraz stapler okrężny



6 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1/2021

(B1) (11) 236356 (41) 2017 04 10 
(51) A61B 17/068 (2006 .01) 
 A61B 17/072 (2006 .01) 
 A61B 17/11 (2006 .01)
(21) 414232 (22) 2015 09 30
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Józefów (PL); DECEWICZ 
ANDRZEJ, Nottingham (GB)
(73) KONMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pruszków (PL)
(54) Mechanizm pośredniego zamknięcia staplera liniowego na ła-
dunek z nożem oraz stapler liniowy na ładunek z nożem

(B1) (11) 236378 (41) 2015 11 09 
(51) A61F 7/02 (2006 .01) 
 A61F 13/84 (2006 .01)
(21) 408106 (22) 2014 05 05
(72) ADAMOWICZ EMILIA, Łódź (PL); FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); 
ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tekstroniczny system do profilaktyki i wspomagania leczenia 
zapaleń dolnych dróg moczowych

(B1) (11) 236443 (41) 2019 06 03 
(51) A61J 1/05 (2006 .01) 
 B65D 81/32 (2006 .01) 
 B65D 25/08 (2006 .01) 
 B65D 47/36 (2006 .01) 
 B65D 51/28 (2006 .01)
(21) 423632 (22) 2017 11 29
(72) SARYCZ JACEK, Bolesławiec (PL); KOWALCZYK PIOTR,  
Lubków (PL)
(73) GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, 
Bolesławiec (PL)
(54) Pojemnik, zwłaszcza do leków

(B1) (11) 236440 (41) 2019 03 25 
(51) A61J 3/10 (2006 .01) 
 B30B 15/30 (2006 .01)
(21) 422944 (22) 2017 09 22
(72) GRYLICKI RAFAŁ, Koszalin (PL); MATUSZAK ROBERT, Szczecin (PL); 
ŁYSKANOWSKI ADAM, Szczecin (PL)
(73) ADAMUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Tabletkarka do wytwarzania tabletek wielowarstwowych

(B1) (11) 236429 (41) 2019 01 14 
(51) A61K 31/05 (2006 .01) 
 A61K 47/30 (2006 .01) 
 A61K 47/38 (2006 .01) 
 A61P 15/02 (2006 .01) 
 A61K 9/00 (2006 .01) 
 A61K 9/02 (2006 .01) 
 A61K 9/14 (2006 .01)
(21) 422140 (22) 2017 07 06
(72) CIĘCIARA MARIUSZ, Tomice (PL); WRZOSEK ARTUR, Tomice (PL)
(73) EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Konstancin-Jeziorna (PL)
(54) Zastosowanie totarolu do wytwarzania preparatu do lecze-
nia bakteryjnego zakażenia pochwy i kompozycja farmaceutyczna 
do zastosowania w leczeniu stanów zapalnych pochwy o podłożu 
bakteryjnym

(B1) (11) 236446 (41) 2018 08 13 
(51) A61K 31/198 (2006 .01) 
 A61K 31/662 (2006 .01) 
 A61P 31/14 (2006 .01)
(21) 423869 (22) 2017 12 14

(72) SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); SKOREŃSKI MARCIN,  
Jelcz-Laskowice (PL); GRZYWA RENATA, Wrocław (PL); PYRĆ 
KRZYSZTOF, Kraków (PL); OWCZAREK KATARZYNA, Kraków (PL); 
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO, La Carolina (ES)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET 
JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w le-
czeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika

(B1) (11) 236397 (41) 2017 08 28 
(51) A61K 35/747 (2015 .01) 
 A61K 36/53 (2006 .01) 
 A23K 10/16 (2016 .01) 
 A23K 10/30 (2016 .01) 
 A23K 50/10 (2016 .01)
(21) 416206 (22) 2016 02 19
(72) FRANKIEWICZ ANDRZEJ, Poznań (PL); KASPROWICZ-
POTOCKA MAŁGORZATA, Poznań (PL); NOWAK WŁODZIMIERZ, 
Bolechówko (PL); ZAWORSKA ANITA, Solec (PL); STEFAŃSKA 
BARBARA, Mikoszki (PL); SIP ANNA, Poznań (PL); GRAJEK 
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); GRAJEK KATARZYNA, Poznań (PL)
(73) SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(54) Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla 
cieląt i sposób żywienia zwierząt

(B1) (11) 236370 (41) 2019 09 09 
(51) A61K 36/185 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 424803 (22) 2018 03 08
(72) DUDKA JAROSŁAW, Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ,  
Lublin (PL); KORGA AGNIESZKA, Łuszczów Drugi (PL); BAJ 
TOMASZ, Lublin (PL); OSTROWSKA MARTA, Lublin (PL); IWAN 
MAGDALENA, Lublin (PL); SIENIAWSKA ELWIRA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktu z Cochlospermum angolense 
o aktywności przeciwnowotworowej oraz zastosowanie ekstraktu 
z Cochlospermum angolense w leczeniu raka żołądka

(B1) (11) 236367 (41) 2020 07 27 
(51) A61L 15/28 (2006 .01) 
 A61L 15/42 (2006 .01) 
 A61L 15/44 (2006 .01) 
 A61L 15/60 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 430459 (22) 2019 07 01
(72) PRZEKORA-KUŚMIERZ AGATA, Lublin (PL); VIVCHARENKO 
VLADYSLAV, Lublin (PL); KAZIMIERCZAK PAULINA,  
Kolonia Miłoszewice (PL); WÓJCIK MICHAŁ, Ożarów (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Piankowy materiał opatrunkowy na rany na bazie agarozy oraz 
sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 236368 (41) 2020 07 27 
(51) A61L 15/28 (2006 .01) 
 A61L 15/42 (2006 .01) 
 A61L 15/44 (2006 .01) 
 A61L 15/60 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 430460 (22) 2019 07 01
(72) PRZEKORA-KUŚMIERZ AGATA, Lublin (PL); VIVCHARENKO 
VLADYSLAV, Lublin (PL); KAZIMIERCZAK PAULINA,  
Kolonia Miłoszewice (PL); WÓJCIK MICHAŁ, Ożarów (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Hydrożelowy materiał opatrunkowy na bazie agarozy oraz spo-
sób jego wytwarzania
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(B1) (11) 236369 (41) 2020 05 18 
(51) A61L 27/10 (2006 .01) 
 A61L 27/12 (2006 .01) 
 A61L 27/20 (2006 .01)
(21) 431216 (22) 2019 09 19
(72) BORKOWSKI LESZEK, Lublin (PL); BELCARZ ANNA, Lublin (PL); 
PRZEKORA-KUŚMIERZ AGATA, Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania rusztowania kostnego na bazie ceramiki 
fluoroapatytowej i polimeru oraz rusztowanie kostne

(B1) (11) 236359 (41) 2020 09 07 
(51) A61L 27/32 (2006 .01) 
 A61L 27/34 (2006 .01) 
 A61L 27/06 (2006 .01) 
 C25D 11/26 (2006 .01) 
 C25D 9/06 (2006 .01) 
 C23C 22/03 (2006 .01)
(21) 432653 (22) 2020 01 21
(72) KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL); ŚMIGA-
MATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL); SIMKA WOJCIECH,  
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni 
tytanu lub stopów tytanu

(B1) (11) 236411 (41) 2018 06 18 
(51) B01D 37/02 (2006 .01) 
 B01D 39/20 (2006 .01) 
 C08L 75/04 (2006 .01)
(21) 419725 (22) 2016 12 07
(72) CIEŚLIŃSKA ELWIRA DOROTA, Gliwice (PL); CZECHOWSKA 
KINGA, Gliwice (PL); LIPOWSKA BARBARA KATARZYNA, 
Gliwice (PL); MRÓZ ANDRZEJ IRENEUSZ, Warszawa (PL); PSIUK 
BRONISŁAW, Tarnowskie Góry (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Filtr ceramiczny

(B1) (11) 236415 (41) 2018 08 27 
(51) B01J 13/04 (2006 .01) 
 F15D 1/00 (2006 .01) 
 B01L 3/00 (2006 .01)
(21) 420615 (22) 2017 02 22
(72) POSTEK WITOLD, Konstancin (PL); KAMIŃSKI TOMASZ, 
Wilkołaz (PL); GARSTECKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Układ do pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania 
emulsji oraz sposób pasywnego podziału kropli na emulsje i znako-
wania emulsji

(B1) (11) 236439 (41) 2019 03 11 
(51) B02C 15/00 (2006 .01)
(21) 422773 (22) 2017 09 06
(72) POLOCZEK ANDRZEJ, Siemianowice Śląskie (PL); 
STANISZEWSKI DAMIAN, Żory (PL); ROJCZYK JANUSZ, Rybnik (PL); 
MOĆKO JAN, Tychy (PL); LASKOWSKI BOGUSŁAW, Rybnik (PL)
(73) DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rybnik (PL)
(54) Pierścień dyszowy młyna miażdżącego

(B1) (11) 236396 (41) 2017 07 17 
(51) B21C 29/00 (2006 .01) 
 B21C 1/00 (2006 .01)
(21) 415899 (22) 2016 01 26

(72) JUSZCZYK BARBARA, Katowice (PL); PELCZAR MAREK,  
Legnica (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ, Gliwice (PL); CWOLEK BEATA, 
Gliwice (PL); MALEC WITOLD, Gliwice (PL); MARSZOWSKI 
KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) WBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Strzebielinko (PL)
(54) Sposób wytwarzania skrętek miedzianych

(B1) (11) 236376 (41) 2020 02 24 
(51) B21H 1/14 (2006 .01) 
 B21K 1/02 (2006 .01)
(21) 426679 (22) 2018 08 16
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); BLADYNIEC KAZIMIERZ,  
Milejów (PL); MARTYNIUK SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Narzędzie płaskie do kształtowania kul

(B1) (11) 236374 (41) 2019 06 03 
(51) B29C 43/02 (2006 .01) 
 B29C 35/02 (2006 .01) 
 B29B 17/00 (2006 .01) 
 C08J 11/00 (2006 .01)
(21) 423538 (22) 2017 11 22
(72) JARANOWSKI JAKUB, Kowal (PL)
(73) JARANOWSKI JAKUB, Kowal (PL)
(54) Sposób wytwarzania palet transportowych

(B1) (11) 236412 (41) 2018 06 18 
(51) B31D 3/02 (2006 .01) 
 B27M 3/18 (2006 .01) 
 A47B 96/20 (2006 .01)
(21) 419776 (22) 2016 12 12
(72) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(73) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(54) Płyta meblowa zwłaszcza płyta stojaka reklamowego

(B1) (11) 236389 (41) 2018 02 12 
(51) B60N 2/26 (2006 .01)
(21) 418284 (22) 2016 08 10
(72) SOŁTYS SANDRA, Rybnik (PL); DOBRAS-BERGER KLAUDIA, 
Kraków (PL)
(73) SOŁTYS SANDRA, Rybnik (PL); DOBRAS-BERGER KLAUDIA, 
Kraków (PL)
(54) Zestaw transportowy fotelika samochodowego

(B1) (11) 236392 (41) 2016 03 29 
(51) B60P 1/00 (2006 .01)
(21) 409508 (22) 2014 09 14
(72) NAWARA RAFAŁ, Łódź (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Przyczepa

(B1) (11) 236419 (41) 2018 10 08 
(51) B63C 9/18 (2006 .01) 
 B63C 9/19 (2006 .01) 
 A41D 13/012 (2006 .01)
(21) 421026 (22) 2017 03 29
(72) KAMIŃSKI ARTUR, Ełk (PL)
(73) KAMIŃSKI ARTUR, Ełk (PL)
(54) Pas ratunkowy

(B1) (11) 236358 (41) 2017 08 16 
(51) B82B 3/00 (2006 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01) 
 B01J 3/00 (2006 .01) 
 F16J 12/00 (2006 .01) 
 B05D 1/20 (2006 .01) 
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 B01J 8/10 (2006 .01) 
 C01G 7/00 (2006 .01) 
 C01G 5/00 (2006 .01) 
 C01G 55/00 (2006 .01)
(21) 416049 (22) 2016 02 08
(72) ANDRYSZEWSKI TOMASZ, Ciechocinek (PL); IWAN 
MICHALINA, Warszawa (PL); FIAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw nanometa-
licznych (membran) na granicy faz ciecz-ciecz oraz stosowane w tym 
sposobie urządzenie do redukcji powierzchni granicy faz ciecz-ciecz

(B3) (11) 236390 (41) 2017 08 28 
(51) C01B 32/186 (2017 .01) 
 C23C 16/26 (2006 .01)
(21) 416231 (22) 2016 02 23
(61) 225890
(72) BABUL TOMASZ, Warszawa (PL); OBUCHOWICZ ZDZISŁAW, 
Warszawa (PL); JOŃCZYK SYLWESTER, Pruszków (PL); 
BARANOWSKI MICHAŁ, Gąbin (PL); KONDEJ ADAM, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI 
PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania struktur węglowych zawierających grafen 
na proszkach miedzi

(B1) (11) 236410 (41) 2018 06 04 
(51) C01B 39/00 (2006 .01) 
 C01B 33/46 (2006 .01) 
 B01J 20/10 (2006 .01) 
 B01J 20/18 (2006 .01)
(21) 419629 (22) 2016 11 29
(72) MIKUŁA JANUSZ, Kraków (PL); MIERZWIŃSKI DARIUSZ, 
Kraków (PL); MOKRZYCKA ANNA, Nowy Sącz (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL); MOBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew (PL)
(54) Sposób przetwarzania odpadów poprocesowych ze spalarni 
odpadów poprzez syntezę zeolitów

(B1) (11) 236414 (41) 2018 07 02 
(51) C01G 56/00 (2006 .01) 
 C03C 1/00 (2006 .01) 
 G21F 9/06 (2006 .01) 
 G01V 15/00 (2006 .01) 
 C09K 11/79 (2006 .01) 
 C09K 11/04 (2006 .01)
(21) 420055 (22) 2016 12 30
(72) SMOLIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); WOJTOWICZ PATRYK, 
Warszawa (PL); CHMIELEWSKI ANDRZEJ G ., Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania radioizotopowego znacznika i znacznik 
radioizotopowy

(B1) (11) 236417 (41) 2018 09 10 
(51) C02F 1/00 (2006 .01) 
 B01D 35/143 (2006 .01) 
 B01D 35/30 (2006 .01)
(21) 420761 (22) 2017 03 07
(72) BURSZTEIN MACIEJ, Masłów Pierwszy (PL)
(73) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(54) Wskaźnik zarządzania wkładem filtrującym do butelki filtrującej, 
butelka filtrująca zawierająca taki wskaźnik zarządzania wkładem 
filtrującym oraz zestaw zawierający butelkę filtrującą i taki wskaźnik 
zarządzania wkładem filtrującym

(B1) (11) 236395 (41) 2017 05 08 
(51) C02F 9/00 (2006 .01) 

 C11C 3/04 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 414706 (22) 2015 11 06
(72) PORĘBSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TOMZIK SŁAWOMIR, 
Warszawa (PL); POLARCZYK KATARZYNA, Józefów (PL); 
RATAJCZAK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); TALMA-PIWOWAR 
MARZENA, Warszawa (PL); BERNY DAWID, Chrzanów (PL); ŁUKASZ 
SURMA, Trzebinia (PL); CZERWONKA MARCIN, Chrzanów (PL); 
MILCZAREK ALICJA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII 
PRZEMYSŁOWEJ IM . PROF . IGNACEGO MOŚCICKIEGO,  
Warszawa (PL); ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA, Trzebinia (PL)
(54) Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów me-
tylowych kwasów tłuszczowych

(B1) (11) 236426 (41) 2018 12 03 
(51) C04B 14/04 (2006 .01) 
 C04B 28/02 (2006 .01)
(21) 421782 (22) 2017 06 02
(72) ZDEB TOMASZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Zastosowanie wollastonitu o włóknistej morfologii jako dodat-
ku mineralnego do betonów z proszków reaktywnych RPC

(B1) (11) 236386 (41) 2019 01 28 
(51) C04B 35/18 (2006 .01) 
 C04B 35/622 (2006 .01)
(21) 422359 (22) 2017 07 26
(72) SZYMALAK SYLWESTER JÓZEF, Łódź (PL); MIKICKA ANNA, 
Tarnowskie Góry (PL); MYSZOR STANISŁAW, Katowice (PL); PESZKE 
JERZY, Kruszyna (PL); SMOLEŃ PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) ORGANIKA-CAR SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu miedziowo-glinokrzemiano-
wego

(B1) (11) 236394 (41) 2017 02 13 
(51) C05G 1/00 (2006 .01) 
 C05F 7/00 (2006 .01) 
 C08K 3/32 (2006 .01)
(21) 413459 (22) 2015 08 07
(72) VOGT ANDRZEJ, Wrocław (PL); STRZELECKI STANISŁAW, 
Wrocław (PL); SZAFERT SŁAWOMIR, Wrocław (PL); RAKOW 
MIROSŁAW, Zbrza Wojda (PL); KLESYK STANISŁAW, Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie odpadowego kwaśnego fosforanu potasu 
KH2PO4 do wytwarzania granulowanego nawozu wieloskładniko-
wego

(B1) (11) 236431 (41) 2020 05 04 
(51) C07C 67/48 (2006 .01) 
 C07C 67/54 (2006 .01)
(21) 427629 (22) 2018 11 02
(72) GĄDEK MAKSYMILIAN, Rybnik (PL); KABIESZ JAROSŁAW, 
Kaczyce (PL); PIOTROWSKI WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) LOSENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL); SOLVENT WISTOL SPÓŁKA 
AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(54) Sposób otrzymywania wysokiej czystości octanu etylu

(B1) (11) 236403 (41) 2018 05 07 
(51) C07C 235/66 (2006 .01) 
 A61K 31/167 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 419318 (22) 2016 10 31
(72) MROZEK-WILCZKIEWICZ ANNA, Katowice (PL); MALARZ 
KATARZYNA, Bielsko-Biała (PL); MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL); 
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SPACZYŃSKA EWELINA, Katowice (PL); KRZYKAŁA KLAUDIA, 
Siemianowice Śląskie (PL); JAMPILEK JOSEF, Mlada Boleslav (CZ)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice (PL)
(54) Pochodne naftalenu

(B1) (11) 236365 (41) 2020 05 18 
(51) C07D 249/12 (2006 .01) 
 C07D 403/04 (2006 .01) 
 C07D 215/14 (2006 .01) 
 A61K 31/4196 (2006 .01) 
 A61K 31/4709 (2006 .01)
(21) 429178 (22) 2019 03 07
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); WUJEC MONIKA, 
Lublin (PL); KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); PANETH AGATA, 
Łęczna (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 4-(3-acetylofenylo)-5-(chinolin-6-ylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-
triazolo-3-tion-sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne

(B1) (11) 236366 (41) 2020 05 18 
(51) C07D 249/12 (2006 .01) 
 C07D 403/04 (2006 .01) 
 A61K 31/4196 (2006 .01) 
 A61K 31/4709 (2006 .01)
(21) 429179 (22) 2019 03 07
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); WUJEC MONIKA, 
Lublin (PL); KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); PANETH AGATA, 
Łęczna (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 5-(chinolin-6-ylo)-4-(3-chlorofenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-
triazolo-3-tion-sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne

(B1) (11) 236430 (41) 2019 01 28 
(51) C07D 333/22 (2006 .01)
(21) 422237 (22) 2017 07 17
(72) KULA JÓZEF, Łódź (PL); KOST BARTŁOMIEJ,  
Goczałkowice-Zdrój (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW, Łódź (PL); 
MATYSIAK SYLWIA, Szczerców (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pochodna tiofenu oraz sposób jej otrzymywania

(B1) (11) 236418 (41) 2018 09 24 
(51) C07D 401/12 (2006 .01)
(21) 420847 (22) 2017 03 14
(72) JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania arypiprazolu

(B1) (11) 236355 (41) 2016 10 10 
(51) C07D 487/04 (2006 .01) 
 A61K 31/519 (2006 .01) 
 A61P 29/00 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01) 
 A61P 37/00 (2006 .01)
(21) 411864 (22) 2015 04 02
(72) DYMEK BARBARA, Czeladź (PL); ZAGOZDA MARCIN,  
Warszawa (PL); WIECZOREK MACIEJ, Kiełpin (PL); DUBIEL KRZYSZTOF, 
Warszawa (PL); STAŃCZAK ALEKSANDRA, Warszawa (PL); ZDŻALIK 
DARIA, Atalin (PL); GUNERKA PAWEŁ, Warszawa (PL); SEKULAR 
MARIOLA, Mrozy (PL); DZIACHAN MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(54) Pochodne 7-(morfolin-4-ylo)pirazolo[1,5-α]pirymidyny jako 
inhibitory kinazy PI3

(B1) (11) 236362 (41) 2020 01 02 
(51) C07D 487/04 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 429161 (22) 2019 03 06

(72) SZTANKE MAŁGORZATA, Lublin (PL); SZTANKE KRZYSZTOF, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Pochodne 3-(trifluorometylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]
triazyn-4(6H)-onu podstawione fenylem, alkilofenylem i alkoksy-
fenylem, sposób ich otrzymywania i zastosowanie medyczne

(B1) (11) 236363 (41) 2020 01 02 
(51) C07D 487/04 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 429162 (22) 2019 03 06
(72) SZTANKE MAŁGORZATA, Lublin (PL); SZTANKE KRZYSZTOF, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 3-(Trifluorometylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyn-
-4(6H)-ony podstawione monochlorofenylem lub dichlorofenylem, 
sposób ich otrzymywania i zastosowanie medyczne

(B1) (11) 236364 (41) 2020 05 18 
(51) C07D 487/04 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 429163 (22) 2019 03 06
(72) SZTANKE MAŁGORZATA, Lublin (PL); SZTANKE KRZYSZTOF, 
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 8-Podstawione-3-(propan-2-ylo)-7,8-dihydroimidazo[2,1-c]
[1,2,4]triazyn-4(6H)-ony, sposób ich otrzymywania i zastosowanie 
medyczne

(B1) (11) 236444 (41) 2019 06 17 
(51) C07H 1/00 (2006 .01) 
 C07H 3/04 (2006 .01) 
 C08F 220/56 (2006 .01) 
 C08J 3/075 (2006 .01) 
 A61K 47/26 (2006 .01) 
 A61K 47/32 (2006 .01)
(21) 423711 (22) 2017 12 04
(72) BUREK MAŁGORZATA, Gogolin (PL); KUBIC KLAUDIA,  
Brzesko (PL); NABIAŁCZYK IZABELA, Kłobuck (PL); WANDZIK 
ILONA, Gliwice (PL); WAŚKIEWICZ SYLWIA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania degradowalnych hydrożeli na bazie po-
chodnych trehalozy i zastosowanie hydrożeli

(B1) (11) 236352 (41) 2016 05 23 
(51) C07K 1/16 (2006 .01) 
 C07K 1/34 (2006 .01) 
 C07K 7/08 (2006 .01)
(62) 356898
(21) 416764 (22) 2001 01 18
(30) 60/177,170  2000 01 20 US 
 09/735,191  2000 11 28 US
(86) 2001 01 18  PCT/US01/01748
(87) 2001 07 26  WO01/53330
(72) KELLEHER THOMAS J ., Weston (US); LAI JAN-JI,  
Westborough (US); DECOURCEY JOSEPH P ., Charlestown (US); 
LYNCH PAUL D ., Arlington (US); ZENONI MAURIZIO, Paullo (IT); 
TAGLIANI AURO R ., Pavia (IT)
(73) Cubist Pharmaceuticals LLC, Kenilworth (US)
(54) Sposób oczyszczania daptomycyny

(B1) (11) 236435 (41) 2019 02 25 
(51) C08F 8/32 (2006 .01) 
 B01J 37/00 (2006 .01) 
 B01J 27/24 (2006 .01) 
 B01J 31/06 (2006 .01)
(21) 422563 (22) 2017 08 17
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(72) ŁĄTKA PIOTR, Tarnów (PL); WITEK EWA, Kraków (PL); 
KUŚTROWSKI PIOTR, Kraków (PL); ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL); 
KASPERCZYK KORNELA, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania heterofazowych polimerowych kataliza-
torów z merami N-hydroksy-4-winyloftalimidowymi wbudowanymi 
w sieć polimerową oraz heterofazowy katalizator

(B1) (11) 236434 (41) 2018 04 09 
(51) C08G 77/395 (2006 .01) 
 C08G 77/452 (2006 .01) 
 C08G 77/50 (2006 .01) 
 C07F 7/18 (2006 .01) 
 C07F 9/30 (2006 .01)
(21) 422562 (22) 2017 08 16
(72) BROL ANNA, Boronów (PL); SOROKA MIROSŁAW,  
Wrocław (PL); WITKOWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL); STALA 
ŁUKASZ, Bełchatów (PL); WITKOWSKI TADEUSZ, Wrocław (PL); 
KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Żywice 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)amino]etylo](fosfinometylo)]
amino]propylosiloksanowe oraz sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 236436 (41) 2018 04 09 
(51) C08G 77/395 (2006 .01) 
 C08G 77/452 (2006 .01) 
 C08G 77/50 (2006 .01) 
 C07F 7/18 (2006 .01) 
 C07F 9/30 (2006 .01)
(21) 422565 (22) 2017 08 16
(72) BROL ANNA, Boronów (PL); SOROKA MIROSŁAW,  
Wrocław (PL); WITKOWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL); STALA 
ŁUKASZ, Bełchatów (PL); WITKOWSKI TADEUSZ, Wrocław (PL); 
KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Żywice 3-[bis(fosfinometylo)amino]propylosiloksanowe oraz 
sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 236437 (41) 2018 04 09 
(51) C08G 77/395 (2006 .01) 
 C08G 77/452 (2006 .01) 
 C08G 77/50 (2006 .01) 
 C07F 7/18 (2006 .01) 
 C07F 9/30 (2006 .01)
(21) 422568 (22) 2017 08 16
(72) BROL ANNA, Boronów (PL); SOROKA MIROSŁAW,  
Wrocław (PL); WITKOWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL); STALA 
ŁUKASZ, Bełchatów (PL); WITKOWSKI TADEUSZ, Wrocław (PL); 
KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Poliamfolity pochodne żywic 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)amino]
etylo](fosfinometylo)]amino]propylosiloksanowych oraz sposób 
ich wytwarzania

(B1) (11) 236438 (41) 2018 04 09 
(51) C08G 77/395 (2006 .01) 
 C08G 77/452 (2006 .01) 
 C08G 77/50 (2006 .01) 
 C07F 7/18 (2006 .01) 
 C07F 9/30 (2006 .01)
(21) 422570 (22) 2017 08 16
(72) BROL ANNA, Boronów (PL); SOROKA MIROSŁAW,  
Wrocław (PL); WITKOWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL); STALA 
ŁUKASZ, Bełchatów (PL); WITKOWSKI TADEUSZ, Wrocław (PL); 
KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Poliamfolity pochodne żywic 3-[bis(fosfinometylo)amino]pro-
pylosiloksanowych oraz sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 236382 (41) 2018 09 24 
(51) C08L 95/00 (2006 .01)
(21) 420894 (22) 2017 03 18
(72) WICKA EWA MARIA, Luzino (PL)
(73) BITUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Linia (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednowarstwowych mas bitumicznych 
mineralno – asfaltowych o podwyższonej jakości z wykorzystaniem 
destruktu

(B1) (11) 236424 (41) 2018 11 19 
(51) C09B 63/00 (2006 .01)
(21) 421578 (22) 2017 05 12
(72) MARZEC ANNA, Ruczynów (PL); BORUSZCZAK ZYGMUNT, 
Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych laków pigmentowych 
alizaryny

(B1) (11) 236450 (41) 2019 07 01 
(51) C09D 5/03 (2006 .01) 
 C09D 167/00 (2006 .01) 
 C09D 7/40 (2018 .01)
(21) 424083 (22) 2017 12 27
(72) PIETRYKA RENATA, Sanok (PL); PIETRYKA WIESŁAW,  
Sanok (PL); PIETRYKA WOJCIECH, Sanok (PL); BUDZIK GRZEGORZ, 
Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI MACIEJ, Rzeszów (PL); 
OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); OLIWA RAFAŁ, Rzeszów (PL); 
JESIONOWSKI TEOFIL, Poznań (PL)
(73) PIETRYKA RENATA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
MANSARD BIS, Sanok (PL)
(54) Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych

(B1) (11) 236351 (41) 2014 12 22 
(51) C09D 175/14 (2006 .01) 
 C08L 75/14 (2006 .01) 
 C08L 33/06 (2006 .01) 
 C08G 18/08 (2006 .01) 
 C08G 18/36 (2006 .01)
(21) 407568 (22) 2011 07 24
(86) 2011 07 24  PCT/EP11/62694
(87) 2013 01 31  WO13/013701
(72) BILLIANI JOHANN, Graz (AT); DELIGNY PHILIPPE,  
Waterloo (BE); REIDLINGER GERHARD, Graz (AT); ARZT ANTON, 
Neu-Tillmitsch (AT); LUNZER FLORIAN, Graz (AT)
(73) ALLNEX Austria GmbH, Werndorf (AT); ALLNEX Belgium SA, 
Drogenbos (BE)
(54) Mieszaniny co  najmniej jednej dyspersji żywicy akrylowej 
i ich zastosowanie

(B1) (11) 236425 (41) 2018 12 03 
(51) C09K 3/10 (2006 .01)
(21) 421659 (22) 2017 05 22
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW, Rzeszów (PL); KOZIK DOMINIK, 
Rzeszów (PL); BORTO ARTUR, Suchowola (PL); ZWOLAK JAN, 
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Kompozycja do tworzenia ścieralnego uszczelnienia sprężarek 
osiowych

(B1) (11) 236413 (41) 2018 07 02 
(51) C10L 1/222 (2006 .01) 
 C10L 1/234 (2006 .01) 
 C10L 1/183 (2006 .01) 
 C10L 1/223 (2006 .01) 
 C10L 1/232 (2006 .01) 
 C10L 1/16 (2006 .01) 
 C10L 10/18 (2006 .01)
(21) 419982 (22) 2016 12 27
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(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); JANECZEK MICHAŁ,  
Kraków (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL); PALACZ ARKADIUSZ, 
Kraków (PL); PERLIKOWSKI JAKUB, Kraków (PL); SIKORA 
KATARZYNA, Kraków (PL); SIKORA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Wielofunkcyjny dodatek detergentowy do energooszczędnych 
benzyn silnikowych

(B1) (11) 236445 (41) 2019 06 17 
(51) C12N 1/20 (2006 .01) 
 C12R 1/01 (2006 .01) 
 C12R 1/425 (2006 .01) 
 C05F 11/08 (2006 .01)
(21) 423806 (22) 2017 12 08
(72) CZAJKOWSKI ROBERT, Gdańsk (PL); KRZYŻANOWSKA 
DOROTA, Gdynia (PL); MACIĄG TOMASZ, Bydgoszcz (PL); JAFRA 
SYLWIA, Gdańsk (PL); SIWIŃSKA JOANNA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Mieszanina szczepów bakterii antagonistycznych Serratia ply-
muthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella 
aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubi-
daea szczep H469 i zastosowanie do ochrony lub leczenia zakażeń 
roślin powodowanych przez bakterie Pectobacterium i Dickeya

(B1) (11) 236385 (41) 2018 10 08 
(51) C12N 15/115 (2010 .01) 
 C12Q 1/6811 (2018 .01)
(21) 421028 (22) 2017 03 29
(72) JUREK PRZEMYSŁAW, Lutynia (PL); ZABŁOCKI KONRAD, 
Wałbrzych (PL); WAŚKO URSZULA, Wrocław (PL); MAZUREK 
MACIEJ, Wrocław (PL); OTLEWSKI JACEK, Wrocław (PL); JELEŃ FILIP, 
Wrocław (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK 
ROZWOJU TECHNOLOGII, Wrocław (PL)
(54) Aptamer wykazujący powinowactwo do receptora fibrobla-
stycznego czynnika wzrostu 1 (FGFR1), koniugat aptameru oraz 
nanocząstek metalu lub tlenku metalu oraz ich zastosowanie

(B1) (11) 236447 (41) 2019 06 17 
(51) C12N 15/115 (2010 .01) 
 C12N 9/64 (2006 .01)
(21) 423900 (22) 2017 12 14
(72) JUCHA JAROSŁAW, Kraków (PL); BERETA JOANNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Aptamery RNA hamujące aktywność proteolityczną mysich 
metaloproteaz ADAM10 i ADAM17, zawierająca je kompozycja far-
maceutyczna oraz zastosowanie aptamerów

(B1) (11) 236432 (41) 2019 01 28 
(51) C22C 23/02 (2006 .01) 
 C22C 23/06 (2006 .01) 
 B22D 21/04 (2006 .01)
(21) 422259 (22) 2017 07 18
(72) OLSZÓWKA-MYALSKA ANITA, Wisła (PL); MYALSKI JERZY, 
Katowice (PL); GODZIERZ MARCIN, Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów magnezowych z pianami 
węglowymi

(B1) (11) 236375 (41) 2018 01 29 
(51) E01C 11/24 (2006 .01) 
 E01C 7/35 (2006 .01) 
 E01C 7/08 (2006 .01) 
 E01C 23/08 (2006 .01)
(21) 420470 (22) 2015 08 06
(30) PV 2014-536  2014 08 08 CZ

(86) 2015 08 06  PCT/CZ15/00088
(87) 2016 02 11  WO16/019933
(72) TAVANDZIS ANDREAS, Krnov (CZ)
(73) ZNAČKY MORAVA A .S ., Krnov (CZ)
(54) Sposób antypoślizgowej adaptacji nawierzchni drogi

(B1) (11) 236360 (41) 2019 06 03 
(51) E02D 5/74 (2006 .01) 
 E02D 5/80 (2006 .01) 
 E04H 12/22 (2006 .01) 
 E04H 17/22 (2006 .01) 
 H02S 20/10 (2014 .01)
(21) 423619 (22) 2017 11 27
(72) SZYMAŁA KRYSTIAN, Rybnik (PL); SZYMAŁA MIŁOSZ, Rybnik (PL)
(73) ENERGIA W KOGENERACJI EWK SPÓŁKA AKCYJNA, Wilcza (PL)
(54) Zespół kotwiący

(B1) (11) 236441 (41) 2019 05 20 
(51) E02D 5/80 (2006 .01) 
 E21D 21/00 (2006 .01) 
 E04B 1/48 (2006 .01)
(21) 423380 (22) 2017 11 07
(72) SOSNOWSKI KRZYSZTOF, Lubin (PL)
(73) SOSNOWSKI KRZYSZTOF LINX SERWIS, Lubin (PL)
(54) Kotew wklejana

(B1) (11) 236361 (41) 2019 06 03 
(51) E02D 29/12 (2006 .01) 
 G08B 13/08 (2006 .01)
(21) 423650 (22) 2017 11 30
(72) CIUBA TOMASZ, Olkusz (PL); PILCH TOMASZ, Wielka Skotnica (PL)
(73) INTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Urządzenie monitorujące pozycję pokryw studzienek teleko-
munikacyjnych

(B1) (11) 236391 (41) 2012 01 30 
(51) E04H 17/14 (2006 .01) 
 E04B 1/38 (2006 .01) 
 E04B 2/74 (2006 .01)
(21) 391893 (22) 2010 07 20
(72) MAŁECKI BOGDAN, Ludwinowo (PL)
(73) DEBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pępowo (PL)
(54) Sposób montażu ścian boksów, zestaw do montażu ścian bok-
sów i łącznik montażowy

(B1) (11) 236371 (41) 2019 08 26 
(51) F01K 13/00 (2006 .01) 
 F17C 9/04 (2006 .01)
(21) 424653 (22) 2018 02 22
(72) KRAWCZYK PIOTR, Głudna (PL); WOŁOWICZ MARCIN, 
Konstancin-Jeziorna (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA,  
Warszawa (PL); GRUSZECKA MICHALINA, Dębica (PL); BADYDA 
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Instalacja do magazynowania energii w skroplonym powietrzu 
i odzysku energii z obiegiem parowym

(B1) (11) 236372 (41) 2019 08 26 
(51) F01K 13/00 (2006 .01) 
 F17C 9/04 (2006 .01)
(21) 424654 (22) 2018 02 22
(72) KRAWCZYK PIOTR, Głudna (PL); WOŁOWICZ MARCIN, 
Konstancin-Jeziorna (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA,  
Warszawa (PL); GRUSZECKA MICHALINA, Dębica (PL); BADYDA 
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Instalacja do magazynowania energii w skroplonym powietrzu 
i odzysku energii z modułem parowym

(B1) (11) 236402 (41) 2018 03 26 
(51) F04D 29/10 (2006 .01) 
 F16J 15/43 (2006 .01) 
 F16J 15/53 (2006 .01)
(21) 418797 (22) 2016 09 22
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF, 
Kraków (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM .STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przepust wału wysokoobrotowego z zastosowaniem uszczel-
nienia z cieczą magnetyczną

(B1) (11) 236381 (41) 2018 07 02 
(51) F04D 29/10 (2006 .01) 
 F16J 15/447 (2006 .01) 
 F16J 15/43 (2006 .01) 
 F16J 15/53 (2006 .01)
(21) 420022 (22) 2016 12 29
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF, 
Kraków (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie dwustopniowe dla wału w układzie pionowym

(B1) (11) 236421 (41) 2018 01 15 
(51) F23G 5/20 (2006 .01)
(21) 421528 (22) 2017 05 08
(72) GŁODEK-BUCYK EWA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SŁADECZEK 
FRANCISZEK, Opole (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykorzystania osadów ściekowych i odpadów komu-
nalnych do wypalania mineralnych materiałów w piecach obroto-
wych

(B1) (11) 236383 (41) 2019 08 12 
(51) F27B 9/14 (2006 .01)
(62) 406639
(21) 428849 (22) 2013 12 23
(72) KRYZA JERZY, Kraków (PL); MOSZUMAŃSKI RYSZARD,  
Kraków (PL); KNAPIK SŁAWOMIR, Wola Filipowska (PL); TABOR 
ADAM, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca prze-
pychowego

(B1) (11) 236404 (41) 2018 05 21 
(51) G01B 5/008 (2006 .01) 
 G06F 17/17 (2006 .01) 
 G05B 19/402 (2006 .01)
(21) 419373 (22) 2016 11 07
(72) GESSNER ANDRZEJ, Zimin (PL); BARTKOWIAK TOMASZ, 
Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób oceny dokładności obrabiarki na podstawie pomiaru 
powierzchni roboczych korpusów składowych

(B1) (11) 236388 (41) 2020 08 10 
(51) G01B 7/00 (2006 .01) 
 G01B 7/24 (2006 .01) 
 G01L 1/00 (2006 .01) 
 G01R 33/07 (2006 .01) 

 H01L 43/04 (2006 .01) 
 H01L 43/06 (2006 .01)
(21) 428766 (22) 2019 01 31
(72) ZABILA YEVHEN, Kraków (PL); KRUPIŃSKI MICHAŁ,  
Sosnowiec (PL); ZARZYCKI ARKADIUSZ, Kraków (PL); 
PERZANOWSKI MARCIN, Tomaszów Mazowiecki (PL); MAXIMENKO 
ALEXEY, Kraków (PL); HOREGLAD PIOTR, Przemyśl (PL); STRĄCZEK 
PIOTR, Mogilany (PL); MARSZAŁEK MARTA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM . HENRYKA 
NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru wartości natężenia pola magnetycznego, war-
tości i kierunku odkształcenia oraz czujnik do pomiaru natężenia 
pola magnetycznego, wartości i kierunku odkształcenia

(B1) (11) 236416 (41) 2018 09 10 
(51) G01B 21/00 (2006 .01) 
 B65G 17/38 (2006 .01) 
 G01M 13/02 (2006 .01)
(21) 420719 (22) 2017 03 03
(72) REMIORZ ERYK, Rudy (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stanowisko do diagnozowania łańcuchów ogniwowych zwłasz-
cza górniczych

(B1) (11) 236398 (41) 2018 01 29 
(51) G01M 17/02 (2006 .01) 
 B60C 23/00 (2006 .01)
(21) 418014 (22) 2016 07 18
(72) SETA ZBIGNIEW JAN, Radom (PL)
(73) SETA ZBIGNIEW JAN, Radom (PL)
(54) Urządzenie do zasilania opony pneumatycznej sprężonym me-
dium w maszynie stanowiskowej do badania opon

(B1) (11) 236408 (41) 2018 05 21 
(51) G01N 1/28 (2006 .01)
(21) 419444 (22) 2016 11 14
(72) MAĆKOWIAK PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); SPRYSZYŃSKI 
SYLWESTER, Wielgie (PL); LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL); KOTYK 
MACIEJ, Trzcianka (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA 
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Przyrząd do wykonywania próbek zakładkowych złączy klejonych

(B1) (11) 236409 (41) 2018 06 04 
(51) G01N 21/35 (2014 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01)
(21) 419569 (22) 2016 11 22
(72) MOLENDA JAROSŁAW, Radom (PL); PAWELEC EWA, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII 
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Sposób oceny zdolności powłokotwórczych emulsji hydrowo-
skowych z wykorzystaniem spektrofotometrii FTIR w szczególności 
przeznaczonych do powlekania kartonowych opakowań żywności

(B1) (11) 236393 (41) 2017 01 02 
(51) G01N 25/06 (2006 .01) 
 G01N 33/20 (2019 .01)
(21) 412870 (22) 2015 06 26
(72) WŁADYSIAK RYSZARD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób i układ do przeprowadzenia analizy termicznej i dery-
wacyjnej krzepnącego materiału, zwłaszcza metalu

(B1) (11) 236405 (41) 2018 05 21 
(51) G01N 27/27 (2006 .01) 
 G01N 27/26 (2006 .01) 
 G01N 27/04 (2006 .01)
(21) 419382 (22) 2016 11 07
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(72) GANCARZ MAREK, Lublin (PL); RUSINEK ROBERT, Lublin (PL); 
NAWROCKA AGNIESZKA, Lublin (PL); TADLA MARCIN, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób określania rodzaju organicznych substancji lotnych 
i ich koncentracji z zastosowaniem elektronicznego nosa

(B1) (11) 236406 (41) 2018 05 21 
(51) G01N 27/27 (2006 .01) 
 G01N 27/26 (2006 .01) 
 G01N 27/04 (2006 .01)
(21) 419383 (22) 2016 11 07
(72) GANCARZ MAREK, Lublin (PL); RUSINEK ROBERT, Lublin (PL); 
NAWROCKA AGNIESZKA, Lublin (PL); TADLA MARCIN, Lublin (PL); 
GAWRYSIAK-WITULSKA MARZENA, Luboń (PL); WAWRZYNIAK 
JOLANTA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Matryca czujników elektronicznego nosa

(B1) (11) 236407 (41) 2018 05 21 
(51) G01N 33/00 (2006 .01)
(21) 419387 (22) 2016 11 08
(72) JÓŹWIAK PIOTR, Siniarzewo (PL); KAKIETEK SŁAWOMIR, 
Żyrardów (PL); RÓŻALSKI DARIUSZ, Zwoleń (PL); SOKOLIK KAROL, 
Malcanów (PL); STEFAŃSKI MAREK, Jeruzal (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Komora pomiarowa do jednoczesnego pomiaru stężeń wielu 
składników medium gazowego zwłaszcza spalin energetycznych

(B1) (11) 236401 (41) 2018 03 26 
(51) G01N 33/543 (2006 .01) 
 C07K 14/765 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(21) 418746 (22) 2016 09 19
(72) CIEPLAK MACIEJ, Warszawa (PL); ISKIERKO ZOFIA,  
Warszawa (PL); SHARMA PIYUSH SINDHU, Warszawa (PL); 
NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KUTNER WŁODZIMIERZ, 
Warszawa (PL); WĘGŁOWSKI RAFAŁ, Wyględy (PL); WĘGŁOWSKA 
DOROTA, Wyględy (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Warstwa rozpoznająca przewodzącego polimeru pochodnych 
bitiofenu, semikowalencyjnie wdrukowana molekularnie za pomocą 
albuminy osocza krwi ludzkiej HSA, sposób wytwarzania warstwy 
rozpoznającej oraz zastosowanie warstwy rozpoznającej jako ele-
ment rozpoznający przetwornika

(B1) (11) 236387 (41) 2020 01 13 
(51) G01N 33/543 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01) 
 G01N 21/55 (2014 .01)
(21) 426222 (22) 2018 07 05
(72) WYRWAS BOGDAN, Poznań (PL); GORODKIEWICZ EWA, 
Białystok (PL); SANKIEWICZ ANNA, Białystok (PL); HERMANOWICZ 
ADAM, Studzianki (PL); ŁUKASZEWSKI ZENON, Kamionki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia leptyny

(B1) (11) 236400 (41) 2018 03 12 
(51) G01R 33/14 (2006 .01)
(21) 418631 (22) 2016 09 09
(72) PARAFINIAK MACIEJ, Warszawa (PL); KOZIEŁ SZYMON, 
Okrężnica (PL); MONTIGAUD THIBAULT, Bourges (FR); MIROWSKA 
JULIA, Warszawa (PL); WYSOKIŃSKI KACPER, Raszyn (PL); SKALSKI 
PAWEŁ, Warszawa (PL); WOJTAS MAŁGORZATA, Warszawa (PL); 
TIMM MICHAŁ, Warszawa (PL)

(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, 
Warszawa (PL)
(54) Układ do wyznaczania pętli histerezy magnetycznej B-H dla 
substancji magnetoreologicznych, a zwłaszcza elastomerów i kom-
pozytów magnetoreologicznych

(B1) (11) 236422 (41) 2018 03 26 
(51) H01L 21/283 (2006 .01) 
 H01L 21/335 (2006 .01) 
 H01L 29/00 (2006 .01) 
 H01L 29/08 (2006 .01) 
 H01L 29/43 (2006 .01) 
 G02F 1/1343 (2006 .01)
(21) 418758 (22) 2016 09 19
(72) KRYSIAK EWA, Łódź (PL); ULAŃSKI JACEK, Bukowiec (PL); 
JANASZ ŁUKASZ, Łódź (PL); DUPONT BERTRAND, Łódź (PL); 
WYPYCH ALEKSANDRA, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania hybrydowych warstw dielektrycznych 
przeznaczonych do zastosowania w organicznych tranzystorach 
z efektem polowym

(B1) (11) 236423 (41) 2020 01 02 
(51) H01L 21/283 (2006 .01) 
 H01L 21/335 (2006 .01) 
 H01L 29/00 (2006 .01) 
 H01L 29/08 (2006 .01) 
 H01L 29/43 (2006 .01) 
 G02F 1/1343 (2006 .01)
(62) 418758
(21) 431557 (22) 2016 09 19
(72) KRYSIAK EWA, Łódź (PL); ULAŃSKI JACEK, Bukowiec (PL); 
JANASZ ŁUKASZ, Łódź (PL); DUPONT BERTRAND, Łódź (PL); 
WYPYCH ALEKSANDRA, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania hybrydowych warstw dielektrycznych 
przeznaczonych do zastosowania w organicznych tranzystorach 
z efektem polowym

(B1) (11) 236442 (41) 2019 06 03 
(51) H01M 4/04 (2006 .01) 
 H01M 4/58 (2010 .01) 
 H01M 4/62 (2006 .01)
(21) 423612 (22) 2017 11 27
(72) MOLENDA JANINA, Łazy (PL); PLEWA ANNA, Kraków (PL); 
KULKA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych 
ogniw sodowych

(B1) (11) 236427 (41) 2018 12 17 
(51) H02P 6/00 (2016 .01) 
 G05B 13/02 (2006 .01) 
 G05F 1/66 (2006 .01)
(21) 421828 (22) 2017 06 07
(72) HYLA MARIAN, Bytom (PL)
(73) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób regulacji mocy biernej silnika synchronicznego o zmien-
nym obciążeniu
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INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 46/20 (2006 .01) 236449
A01D 46/00 (2006 .01) 236449*
A01G 7/00 (2006 .01) 236377*
A01N 59/00 (2006 .01) 236377
A01N 25/02 (2006 .01) 236377*
A01P 21/00 (2006 .01) 236377*
A23D 9/02 (2006 .01) 236380
A23K 10/16 (2016 .01) 236397*
A23K 10/30 (2016 .01) 236397*
A23K 50/10 (2016 .01) 236397*
A23L 7/117 (2016 .01) 236433
A23L 11/00 (2016 .01) 236433*
A23L 11/00 (2016 .01) 236379
A23L 11/10 (2016 .01) 236379*
A23L 33/00 (2016 .01) 236379*
A23L 19/00 (2016 .01) 236428
A23L 33/10 (2016 .01) 236428*
A23L 5/30 (2016 .01) 236428*
A23N 15/08 (2006 .01) 236420
A23N 15/00 (2006 .01) 236420*
A23P 30/20 (2016 .01) 236433*
A41D 13/012 (2006 .01) 236419*
A47B 97/00 (2006 .01) 236399
A47B 96/20 (2006 .01) 236412*
A47C 3/025 (2006 .01) 236373
A47C 1/02 (2006 .01) 236373*
A47K 3/28 (2006 .01) 236357
A61B 5/097 (2006 .01) 236448
A61B 5/00 (2006 .01) 236448*
A61B 5/08 (2006 .01) 236448*
A61B 5/0488 (2006 .01) 236384
A61B 17/068 (2006 .01) 236353
A61B 17/068 (2006 .01) 236354
A61B 17/068 (2006 .01) 236356
A61B 17/072 (2006 .01) 236356*
A61B 17/11 (2006 .01) 236356*
A61F 2/72 (2006 .01) 236384*
A61F 7/02 (2006 .01) 236378
A61F 13/84 (2006 .01) 236378*
A61J 1/05 (2006 .01) 236443
A61J 3/10 (2006 .01) 236440
A61K 8/97 (2017 .01) 236380*
A61K 36/21 (2006 .01) 236380*
A61K 31/05 (2006 .01) 236429
A61K 47/30 (2006 .01) 236429*
A61K 47/38 (2006 .01) 236429*
A61K 9/00 (2006 .01) 236429*
A61K 9/02 (2006 .01) 236429*
A61K 9/14 (2006 .01) 236429*
A61K 31/198 (2006 .01) 236446
A61K 31/662 (2006 .01) 236446*
A61K 35/747 (2015 .01) 236397
A61K 36/53 (2006 .01) 236397*
A61K 36/185 (2006 .01) 236370
A61K 31/167 (2006 .01) 236403*
A61K 31/4196 (2006 .01) 236365*
A61K 31/4709 (2006 .01) 236365*
A61K 31/4196 (2006 .01) 236366*

A61K 31/4709 (2006 .01) 236366*
A61K 31/519 (2006 .01) 236355*
A61K 47/26 (2006 .01) 236444*
A61K 47/32 (2006 .01) 236444*
A61L 15/28 (2006 .01) 236367
A61L 15/42 (2006 .01) 236367*
A61L 15/44 (2006 .01) 236367*
A61L 15/60 (2006 .01) 236367*
A61L 15/28 (2006 .01) 236368
A61L 15/42 (2006 .01) 236368*
A61L 15/44 (2006 .01) 236368*
A61L 15/60 (2006 .01) 236368*
A61L 27/10 (2006 .01) 236369
A61L 27/12 (2006 .01) 236369*
A61L 27/20 (2006 .01) 236369*
A61L 27/32 (2006 .01) 236359
A61L 27/34 (2006 .01) 236359*
A61L 27/06 (2006 .01) 236359*
A61P 15/02 (2006 .01) 236429*
A61P 31/14 (2006 .01) 236446*
A61P 35/00 (2006 .01) 236370*
A61P 17/02 (2006 .01) 236367*
A61P 17/02 (2006 .01) 236368*
A61P 35/00 (2006 .01) 236403*
A61P 29/00 (2006 .01) 236355*
A61P 35/00 (2006 .01) 236355*
A61P 37/00 (2006 .01) 236355*
A61P 35/00 (2006 .01) 236362*
A61P 35/00 (2006 .01) 236363*
A61P 35/00 (2006 .01) 236364*
B01D 37/02 (2006 .01) 236411
B01D 39/20 (2006 .01) 236411*
B01D 35/143 (2006 .01) 236417*
B01D 35/30 (2006 .01) 236417*
B01J 3/00 (2006 .01) 236428*
B01J 3/03 (2006 .01) 236428*
B01J 3/02 (2006 .01) 236428*
B01J 13/04 (2006 .01) 236415
B01J 3/00 (2006 .01) 236358*
B01J 8/10 (2006 .01) 236358*
B01J 20/10 (2006 .01) 236410*
B01J 20/18 (2006 .01) 236410*
B01J 37/00 (2006 .01) 236435*
B01J 27/24 (2006 .01) 236435*
B01J 31/06 (2006 .01) 236435*
B01L 3/00 (2006 .01) 236415*
B02C 15/00 (2006 .01) 236439
B05D 1/20 (2006 .01) 236358*
B09B 3/00 (2006 .01) 236395*
B21C 29/00 (2006 .01) 236396
B21C 1/00 (2006 .01) 236396*
B21H 1/14 (2006 .01) 236376
B21K 1/02 (2006 .01) 236376*
B22D 21/04 (2006 .01) 236432*
B27M 3/18 (2006 .01) 236412*
B29B 17/00 (2006 .01) 236374*
B29C 43/02 (2006 .01) 236374
B29C 35/02 (2006 .01) 236374*

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

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

B30B 15/30 (2006 .01) 236440*
B31D 3/02 (2006 .01) 236412
B60C 23/00 (2006 .01) 236398*
B60N 2/26 (2006 .01) 236389
B60P 1/00 (2006 .01) 236392
B63C 9/18 (2006 .01) 236419
B63C 9/19 (2006 .01) 236419*
B65D 81/32 (2006 .01) 236443*
B65D 25/08 (2006 .01) 236443*
B65D 47/36 (2006 .01) 236443*
B65D 51/28 (2006 .01) 236443*
B65G 17/38 (2006 .01) 236416*
B66F 11/00 (2006 .01) 236449*
B82B 3/00 (2006 .01) 236358
B82Y 40/00 (2011 .01) 236358*
C01B 32/186 (2017 .01) 236390
C01B 39/00 (2006 .01) 236410
C01B 33/46 (2006 .01) 236410*
C01G 7/00 (2006 .01) 236358*
C01G 5/00 (2006 .01) 236358*
C01G 55/00 (2006 .01) 236358*
C01G 56/00 (2006 .01) 236414
C02F 1/00 (2006 .01) 236417
C02F 9/00 (2006 .01) 236395
C03C 1/00 (2006 .01) 236414*
C04B 14/04 (2006 .01) 236426
C04B 28/02 (2006 .01) 236426*
C04B 35/18 (2006 .01) 236386
C04B 35/622 (2006 .01) 236386*
C05D 9/00 (2006 .01) 236377*
C05F 7/00 (2006 .01) 236394*
C05F 11/08 (2006 .01) 236445*
C05G 1/00 (2006 .01) 236394
C07C 67/48 (2006 .01) 236431
C07C 67/54 (2006 .01) 236431*
C07C 235/66 (2006 .01) 236403
C07D 249/12 (2006 .01) 236365
C07D 403/04 (2006 .01) 236365*
C07D 215/14 (2006 .01) 236365*
C07D 249/12 (2006 .01) 236366
C07D 403/04 (2006 .01) 236366*
C07D 333/22 (2006 .01) 236430
C07D 401/12 (2006 .01) 236418
C07D 487/04 (2006 .01) 236355
C07D 487/04 (2006 .01) 236362
C07D 487/04 (2006 .01) 236363
C07D 487/04 (2006 .01) 236364
C07F 7/18 (2006 .01) 236434*
C07F 9/30 (2006 .01) 236434*
C07F 7/18 (2006 .01) 236436*
C07F 9/30 (2006 .01) 236436*
C07F 7/18 (2006 .01) 236437*
C07F 9/30 (2006 .01) 236437*
C07F 7/18 (2006 .01) 236438*
C07F 9/30 (2006 .01) 236438*
C07H 1/00 (2006 .01) 236444
C07H 3/04 (2006 .01) 236444*
C07K 1/16 (2006 .01) 236352
C07K 1/34 (2006 .01) 236352*
C07K 7/08 (2006 .01) 236352*
C07K 14/765 (2006 .01) 236401*
C08F 220/56 (2006 .01) 236444*
C08F 8/32 (2006 .01) 236435
C08G 77/395 (2006 .01) 236434
C08G 77/452 (2006 .01) 236434*
C08G 77/50 (2006 .01) 236434*
C08G 77/395 (2006 .01) 236436

C08G 77/452 (2006 .01) 236436*
C08G 77/50 (2006 .01) 236436*
C08G 77/395 (2006 .01) 236437
C08G 77/452 (2006 .01) 236437*
C08G 77/50 (2006 .01) 236437*
C08G 77/395 (2006 .01) 236438
C08G 77/452 (2006 .01) 236438*
C08G 77/50 (2006 .01) 236438*
C08G 18/08 (2006 .01) 236351*
C08G 18/36 (2006 .01) 236351*
C08J 11/00 (2006 .01) 236374*
C08J 3/075 (2006 .01) 236444*
C08K 3/32 (2006 .01) 236394*
C08L 75/04 (2006 .01) 236411*
C08L 95/00 (2006 .01) 236382
C08L 75/14 (2006 .01) 236351*
C08L 33/06 (2006 .01) 236351*
C09B 63/00 (2006 .01) 236424
C09D 5/03 (2006 .01) 236450
C09D 167/00 (2006 .01) 236450*
C09D 7/40 (2018 .01) 236450*
C09D 175/14 (2006 .01) 236351
C09K 11/79 (2006 .01) 236414*
C09K 11/04 (2006 .01) 236414*
C09K 3/10 (2006 .01) 236425
C10L 1/222 (2006 .01) 236413
C10L 1/234 (2006 .01) 236413*
C10L 1/183 (2006 .01) 236413*
C10L 1/223 (2006 .01) 236413*
C10L 1/232 (2006 .01) 236413*
C10L 1/16 (2006 .01) 236413*
C10L 10/18 (2006 .01) 236413*
C11B 1/04 (2006 .01) 236380*
C11C 3/04 (2006 .01) 236395*
C12N 1/20 (2006 .01) 236445
C12N 15/115 (2010 .01) 236385
C12N 15/115 (2010 .01) 236447
C12N 9/64 (2006 .01) 236447*
C12Q 1/6811 (2018 .01) 236385*
C12R 1/01 (2006 .01) 236445*
C12R 1/425 (2006 .01) 236445*
C22C 23/02 (2006 .01) 236432
C22C 23/06 (2006 .01) 236432*
C23C 22/03 (2006 .01) 236359*
C23C 16/26 (2006 .01) 236390*
C25D 11/26 (2006 .01) 236359*
C25D 9/06 (2006 .01) 236359*
E01C 11/24 (2006 .01) 236375
E01C 7/35 (2006 .01) 236375*
E01C 7/08 (2006 .01) 236375*
E01C 23/08 (2006 .01) 236375*
E02D 5/74 (2006 .01) 236360
E02D 5/80 (2006 .01) 236360*
E02D 5/80 (2006 .01) 236441
E02D 29/12 (2006 .01) 236361
E03C 1/04 (2006 .01) 236357*
E04B 1/48 (2006 .01) 236441*
E04B 1/38 (2006 .01) 236391*
E04B 2/74 (2006 .01) 236391*
E04H 12/22 (2006 .01) 236360*
E04H 17/22 (2006 .01) 236360*
E04H 17/14 (2006 .01) 236391
E21D 21/00 (2006 .01) 236441*
F01K 13/00 (2006 .01) 236371
F01K 13/00 (2006 .01) 236372
F04D 29/10 (2006 .01) 236402
F04D 29/10 (2006 .01) 236381

 1 2  1 2
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INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

236351 C09D 175/14 (2006 .01)
236352 C07K 1/16 (2006 .01)
236353 A61B 17/068 (2006 .01)
236354 A61B 17/068 (2006 .01)
236355 C07D 487/04 (2006 .01)
236356 A61B 17/068 (2006 .01)
236357 A47K 3/28 (2006 .01)
236358 B82B 3/00 (2006 .01)
236359 A61L 27/32 (2006 .01)
236360 E02D 5/74 (2006 .01)
236361 E02D 29/12 (2006 .01)
236362 C07D 487/04 (2006 .01)
236363 C07D 487/04 (2006 .01)
236364 C07D 487/04 (2006 .01)
236365 C07D 249/12 (2006 .01)
236366 C07D 249/12 (2006 .01)
236367 A61L 15/28 (2006 .01)
236368 A61L 15/28 (2006 .01)
236369 A61L 27/10 (2006 .01)
236370 A61K 36/185 (2006 .01)
236371 F01K 13/00 (2006 .01)
236372 F01K 13/00 (2006 .01)
236373 A47C 3/025 (2006 .01)
236374 B29C 43/02 (2006 .01)
236375 E01C 11/24 (2006 .01)

236376 B21H 1/14 (2006 .01)
236377 A01N 59/00 (2006 .01)
236378 A61F 7/02 (2006 .01)
236379 A23L 11/00 (2016 .01)
236380 A23D 9/02 (2006 .01)
236381 F04D 29/10 (2006 .01)
236382 C08L 95/00 (2006 .01)
236383 F27B 9/14 (2006 .01)
236384 A61B 5/0488 (2006 .01)
236385 C12N 15/115 (2010 .01)
236386 C04B 35/18 (2006 .01)
236387 G01N 33/543 (2006 .01)
236388 G01B 7/00 (2006 .01)
236389 B60N 2/26 (2006 .01)
236390 C01B 32/186 (2017 .01)
236391 E04H 17/14 (2006 .01)
236392 B60P 1/00 (2006 .01)
236393 G01N 25/06 (2006 .01)
236394 C05G 1/00 (2006 .01)
236395 C02F 9/00 (2006 .01)
236396 B21C 29/00 (2006 .01)
236397 A61K 35/747 (2015 .01)
236398 G01M 17/02 (2006 .01)
236399 A47B 97/00 (2006 .01)
236400 G01R 33/14 (2006 .01)

F15D 1/00 (2006 .01) 236415*
F16C 11/04 (2006 .01) 236373*
F16F 1/38 (2006 .01) 236373*
F16J 12/00 (2006 .01) 236358*
F16J 15/43 (2006 .01) 236402*
F16J 15/53 (2006 .01) 236402*
F16J 15/447 (2006 .01) 236381*
F16J 15/43 (2006 .01) 236381*
F16J 15/53 (2006 .01) 236381*
F17C 9/04 (2006 .01) 236371*
F17C 9/04 (2006 .01) 236372*
F23G 5/20 (2006 .01) 236421
F27B 9/14 (2006 .01) 236383
G01B 5/008 (2006 .01) 236404
G01B 7/00 (2006 .01) 236388
G01B 7/24 (2006 .01) 236388*
G01B 21/00 (2006 .01) 236416
G01L 1/00 (2006 .01) 236388*
G01M 13/02 (2006 .01) 236416*
G01M 17/02 (2006 .01) 236398
G01N 1/28 (2006 .01) 236408
G01N 21/35 (2014 .01) 236409
G01N 33/00 (2006 .01) 236409*
G01N 25/06 (2006 .01) 236393
G01N 33/20 (2019 .01) 236393*
G01N 27/27 (2006 .01) 236405
G01N 27/26 (2006 .01) 236405*
G01N 27/04 (2006 .01) 236405*
G01N 27/27 (2006 .01) 236406
G01N 27/26 (2006 .01) 236406*
G01N 27/04 (2006 .01) 236406*
G01N 33/00 (2006 .01) 236407
G01N 33/543 (2006 .01) 236401

G01N 33/68 (2006 .01) 236401*
G01N 33/543 (2006 .01) 236387
G01N 33/68 (2006 .01) 236387*
G01N 21/55 (2014 .01) 236387*
G01R 33/07 (2006 .01) 236388*
G01R 33/14 (2006 .01) 236400
G01V 15/00 (2006 .01) 236414*
G02F 1/1343 (2006 .01) 236422*
G02F 1/1343 (2006 .01) 236423*
G05B 19/402 (2006 .01) 236404*
G05B 13/02 (2006 .01) 236427*
G05F 1/66 (2006 .01) 236427*
G06F 17/17 (2006 .01) 236404*
G08B 13/08 (2006 .01) 236361*
G21F 9/06 (2006 .01) 236414*
H01L 43/04 (2006 .01) 236388*
H01L 43/06 (2006 .01) 236388*
H01L 21/283 (2006 .01) 236422
H01L 21/335 (2006 .01) 236422*
H01L 29/00 (2006 .01) 236422*
H01L 29/08 (2006 .01) 236422*
H01L 29/43 (2006 .01) 236422*
H01L 21/283 (2006 .01) 236423
H01L 21/335 (2006 .01) 236423*
H01L 29/00 (2006 .01) 236423*
H01L 29/08 (2006 .01) 236423*
H01L 29/43 (2006 .01) 236423*
H01M 4/04 (2006 .01) 236442
H01M 4/58 (2010 .01) 236442*
H01M 4/62 (2006 .01) 236442*
H02P 6/00 (2016 .01) 236427
H02S 20/10 (2014 .01) 236360*
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 patentu MKP
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236401 G01N 33/543 (2006 .01)
236402 F04D 29/10 (2006 .01)
236403 C07C 235/66 (2006 .01)
236404 G01B 5/008 (2006 .01)
236405 G01N 27/27 (2006 .01)
236406 G01N 27/27 (2006 .01)
236407 G01N 33/00 (2006 .01)
236408 G01N 1/28 (2006 .01)
236409 G01N 21/35 (2014 .01)
236410 C01B 39/00 (2006 .01)
236411 B01D 37/02 (2006 .01)
236412 B31D 3/02 (2006 .01)
236413 C10L 1/222 (2006 .01)
236414 C01G 56/00 (2006 .01)
236415 B01J 13/04 (2006 .01)
236416 G01B 21/00 (2006 .01)
236417 C02F 1/00 (2006 .01)
236418 C07D 401/12 (2006 .01)
236419 B63C 9/18 (2006 .01)
236420 A23N 15/08 (2006 .01)
236421 F23G 5/20 (2006 .01)
236422 H01L 21/283 (2006 .01)
236423 H01L 21/283 (2006 .01)
236424 C09B 63/00 (2006 .01)
236425 C09K 3/10 (2006 .01)

236426 C04B 14/04 (2006 .01)
236427 H02P 6/00 (2016 .01)
236428 A23L 19/00 (2016 .01)
236429 A61K 31/05 (2006 .01)
236430 C07D 333/22 (2006 .01)
236431 C07C 67/48 (2006 .01)
236432 C22C 23/02 (2006 .01)
236433 A23L 7/117 (2016 .01)
236434 C08G 77/395 (2006 .01)
236435 C08F 8/32 (2006 .01)
236436 C08G 77/395 (2006 .01)
236437 C08G 77/395 (2006 .01)
236438 C08G 77/395 (2006 .01)
236439 B02C 15/00 (2006 .01)
236440 A61J 3/10 (2006 .01)
236441 E02D 5/80 (2006 .01)
236442 H01M 4/04 (2006 .01)
236443 A61J 1/05 (2006 .01)
236444 C07H 1/00 (2006 .01)
236445 C12N 1/20 (2006 .01)
236446 A61K 31/198 (2006 .01)
236447 C12N 15/115 (2010 .01)
236448 A61B 5/097 (2006 .01)
236449 A01D 46/20 (2006 .01)
236450 C09D 5/03 (2006 .01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,  
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

(A1) (21) 399234 24/2013
(A1) (21) 402728 17/2014
(A1) (21) 402733 17/2014
(A1) (21) 403133 19/2014
(A1) (21) 404484 01/2015
(A1) (21) 404521 01/2015
(A1) (21) 405532 08/2015
(A1) (21) 406135 11/2015
(A1) (21) 406230 12/2015
(A1) (21) 407104 17/2015
(A1) (21) 407363 18/2015
(A1) (21) 407575 25/2014
(A1) (21) 407582 20/2015
(A1) (21) 408247 24/2015
(A1) (21) 408248 24/2015
(A1) (21) 408636 01/2015
(A1) (21) 409007 03/2016
(A1) (21) 409559 07/2016
(A1) (21) 409906 10/2016
(A1) (21) 409997 10/2016
(A1) (21) 411228 17/2016
(A1) (21) 411420 18/2016
(A1) (21) 412225 23/2016
(A1) (21) 412632 11/2016
(A1) (21) 415001(62) 367738 

05/2016
(A1) (21) 415636 14/2017
(A1) (21) 415644 14/2017
(A1) (21) 415742 15/2017
(A1) (21) 416176 18/2017

(A1) (21) 416234 18/2017
(A1) (21) 416235 18/2017
(A1) (21) 416496 23/2017
(A1) (21) 416564 20/2017
(A1) (21) 416852 22/2017
(A1) (21) 416883 22/2017
(A1) (21) 416919 17/2016
(A1) (21) 417027 23/2017
(A1) (21) 417404 25/2017
(A1) (21) 417876 04/2017
(A1) (21) 418206 04/2018
(A1) (21) 418239 13/2017
(A1) (21) 418912 08/2018
(A1) (21) 419374 11/2018
(A1) (21) 419512 11/2018
(A1) (21) 419631 12/2018
(A1) (21) 420003 14/2018
(A1) (21) 420073 21/2017
(A1) (21) 420597 18/2018
(A1) (21) 421081 21/2018
(A1) (21) 421234 21/2018
(A1) (21) 421551 24/2018
(A1) (21) 421819 26/2018
(A1) (21) 422212 03/2019
(A1) (21) 422274 03/2019
(A1) (21) 422381 04/2019
(A1) (21) 422525 06/2019
(A1) (21) 422753 06/2019
(A1) (21) 422953 05/2019
(A1) (21) 423314 10/2019
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(A1) (21) 423381 11/2019
(A1) (21) 423439 11/2019
(A1) (21) 423641 12/2019
(A1) (21) 423798 13/2019
(A1) (21) 423988 14/2019
(A1) (21) 424219 15/2019
(A1) (21) 424240 15/2019
(A1) (21) 424371 16/2019
(A1) (21) 424440 17/2019

(A1) (21) 424530 17/2019
(A1) (21) 424532 17/2019
(A1) (21) 424568 18/2019
(A1) (21) 425078 21/2019
(A1) (21) 425544 24/2019
(A1) (21) 425947 26/2019
(A1) (21) 426214 02/2020
(A1) (21) 428521 15/2020

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,  

WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

(A1) (21) 396729 09/2013
(A1) (21) 400147 03/2014
(A1) (21) 405445 06/2014
(A1) (21) 406776 14/2015
(A1) (21) 408439 25/2015
(A1) (21) 408853 02/2016
(A1) (21) 409714 08/2016
(A1) (21) 411197 17/2016
(A1) (21) 411198 17/2016
(A1) (21) 411199 17/2016

(A1) (21) 411200 17/2016
(A1) (21) 411538 24/2016
(A1) (21) 411563 20/2016
(A1) (21) 413749 06/2017
(A1) (21) 416248 18/2017
(A1) (21) 416696 21/2017
(A1) (21) 418968 08/2018
(A1) (21) 420128 15/2018
(A1) (21) 422427 04/2019
(A1) (21) 428137 09/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(B1) (11) 203341 2018 11 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 212384 2018 12 05 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 217307 2018 11 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 225265 2018 01 27 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226221 2018 08 25 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226237 2018 12 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227339 2019 03 10 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 227670 2019 02 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229987 2019 01 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 230715 2018 11 19 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231371 2019 01 15 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231720 2018 11 07 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

(B1) 220759 D . „W dniu 31 lipca 2020 r . na podstawie posta-
nowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warszawie 

Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt WA .XI .
Ns-Rej .Za  10372/20/361) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2652218 zastaw rejestrowy na  patencie o  numerze 
PAT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych ALDONIE STANI zamieszkałej w Radomiu wobec SYSTEM 
3E SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(11) 225890  A . Wykreślono: INSTYTUT MECHANIKI PRECY-
ZYJNEJ, Warszawa, Polska  000031532 Wpisano: SIEĆ BADAW-
CZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, War-
szawa, Polska 000031532

(11) 233190 D . Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 25 stycznia 
2020 r . uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzy-
stanie z wynalazku na rzecz spółki AMAZEMET Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 383017558 
na czas określony, tj . do dnia 25 stycznia 2036 r .”

(11) 234331 D . Wpisano: Na  mocy umowy z  dnia 15 lipca 
2020 r . uprawniony udzielił pełnej i niewyłącznej licencji na ko-
rzystanie z  wynalazku na  rzecz spółki AMAZEMET SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
383017558 na czas określony, tj . do dnia 15 lipca 2027r .

(B3) 235048 E . Wskutek wygaśnięcia patentu głównego 
o  numerze 224686 z  dniem 02 .03 .2018 r ., patent dodatkowy 
235048 stał się patentem samoistnym .

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) 01 07 2020 2020/27 EP 1714117 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 1800484 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 1843892 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 1872662 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 1933821 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 1956175 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 2064626 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2181289 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2185056 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 2218147 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2291033 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2313175 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2316247 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2335782 B1
(T3) (97) 11 12 2019 2019/50 EP 2400064 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2421569 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 2429266 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2435102 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2445982 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2449943 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 2480075 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2495037 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2496720 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2513347 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 2528982 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2540846 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2567081 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 2603928 B1
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(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2613776 B1
(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 2625534 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 2627775 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2633355 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2642861 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2645891 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 2652014 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2687923 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 2699523 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2707380 B1
(T5) (97) 18 01 2017 2017/03 EP 2720209 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2734055 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2739663 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2746061 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2751805 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2753756 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 2772325 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2773241 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2777264 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 2800651 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2803886 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2808088 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2809985 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2811289 B1
(T4) (97) 14 11 2018 2018/46 EP 2811745 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2812429 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2818240 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2828218 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2828587 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2838682 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 2845347 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2864493 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2866854 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2869957 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2873966 B1
(T3) (97) 26 02 2020 2020/09 EP 2880053 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2895651 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2896948 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2900303 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2902552 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2911844 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2911872 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 2913904 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 EP 2917229 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2918375 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 2920317 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2920424 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2926100 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2931618 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2934196 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 2938793 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2947233 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2962370 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 2964768 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2971403 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2975030 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 2978311 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 2978740 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 2984166 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2984871 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 2985426 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 2991177 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2992661 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2997873 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3004406 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3006020 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3007726 B1

(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3009017 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3020881 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3026062 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3026961 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3027642 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3032188 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3043227 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3044231 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3049238 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3052476 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3055050 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3055476 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3055730 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3063173 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3068403 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3068946 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3072503 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3077743 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3077807 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3079322 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3081609 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3081615 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3081876 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3084049 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3084960 B1
(T3) (97) 18 03 2020 2020/12 EP 3085773 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3087183 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3088257 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3097085 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3099467 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3102704 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3106957 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3108886 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3110702 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3112133 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3119157 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3119783 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3126145 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3129720 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3130520 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3134094 B1
(T3) (97) 18 12 2019 2019/51 EP 3134342 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3139764 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3149248 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3152176 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3152900 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3153080 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3154346 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3154967 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3161139 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3163229 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3165087 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3169772 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3170439 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3172059 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3172797 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3174195 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3176655 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3178128 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 3189839 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3190680 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3191475 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3193085 B1
(T3) (97) 04 12 2019 2019/49 EP 3199512 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 EP 3201437 B1
(T3) (97) 01 01 2020 2020/01 EP 3201509 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3203840 B1
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(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3205705 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3206684 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3209767 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3209891 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3211130 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3216374 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3217106 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3218202 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3218392 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3220465 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3221356 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3221363 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3221372 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3223822 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3224846 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3225670 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3225671 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3233522 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3242947 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3243723 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3245567 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3247725 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3251063 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3252021 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3253812 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3253904 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3256342 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3256683 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3257623 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3258552 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3260289 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3263112 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3263222 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3266056 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3267798 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3268960 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3269907 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3270748 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3272338 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3272522 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3277632 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3278855 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3283831 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3284702 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3286511 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3287445 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3289108 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3289691 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3290410 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3294253 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3294991 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3296448 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3300032 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3301331 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3302075 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3303248 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3303941 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3307500 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3308120 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3310129 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3310824 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3310893 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3311913 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3312129 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3312175 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3313845 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3318336 B1

(T3) (97) 11 03 2020 2020/11 EP 3319942 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3319949 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3320995 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3321254 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3322099 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3322695 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3323290 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3323413 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3324805 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3325482 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3325502 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3325595 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3326787 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3330233 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3330731 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3331599 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3331839 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3334296 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3335753 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3337074 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3337502 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3337673 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3338126 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3338598 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 3338672 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3339558 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3340201 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3340374 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3342571 B1
(T3) (97) 29 01 2020 2020/05 EP 3344289 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3347330 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3348757 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3350099 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3351362 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 3358076 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3359541 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3361879 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3364420 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3367962 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3368060 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3371549 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3372470 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3373626 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3374297 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3375281 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3378350 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3379960 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3380429 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3380585 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3381401 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3381835 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3382990 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3383425 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3383569 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3386905 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3388480 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3388571 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3391123 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3392580 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3396776 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3397810 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3399880 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3400177 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3402088 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3407444 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3407709 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3413307 B1
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(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3415344 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3416505 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3417945 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3421794 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3423217 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3424901 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3426223 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3427345 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3427723 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3433012 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3433154 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3435794 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3436228 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 EP 3437984 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3439766 B1
(T3) (97) 29 04 2020 2020/18 EP 3440369 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3443019 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3444866 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3445889 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3446033 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3447377 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3448033 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3448745 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3457872 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3457986 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3458774 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3461347 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3461348 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3461753 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3461850 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3461895 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3463744 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 3467250 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3469204 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3469264 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3469659 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3469671 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3471124 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3471982 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3474347 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3475882 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3476122 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3477400 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3481471 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3482083 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3484968 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3486730 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3487179 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3489404 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3490198 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3490736 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3491436 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3492675 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3493420 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3493443 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3493707 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3494357 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3495598 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3495711 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3496621 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3497150 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3497407 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3497977 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3498131 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3500831 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3501701 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3509444 B1

(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3511054 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3512543 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3512833 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3515177 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3515622 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3515728 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3515802 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3517680 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3518617 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3523523 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3524422 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3529285 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3529582 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3532244 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3533178 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3533281 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3534069 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3535531 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3536430 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3538304 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3539710 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3541109 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3548626 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3551739 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3553790 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3554073 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3555885 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3556694 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3556922 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3559141 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3560142 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 3562205 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3566835 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3573819 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3573932 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3576241 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3599324 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3600364 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3600675 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3650115 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3659982 B1

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) 1759373 A . Wykreślono: Flyvision Kft ., Budaörs, Węgry 
Wpisano: Flyvision Kft ., Budapeszt, Węgry

(11) 1713541 A . Wykreślono: AM-Pharma B .V ., Bunnik, Ho-
landia Wpisano: AM-Pharma B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 1735431 A . Wykreślono: IPD-Therapeutics B .V ., Oss, Ho-
landia Wpisano: Glycostem Therapeutics B .V ., Oss, Holandia
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(11) 1749027 A . Wykreślono: Ganymed Pharmaceuticals AG, 
Mainz, Niemcy Wpisano: Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, 
Niemcy

(11) 1761567 A . Wykreślono: Dutch Agricultural Develop-
ment & Trading Company B .V ., ‚s Gravendeel, Holandia Wpisano: 
DADTCO Philafrica B .V ., Dordrecht, Holandia

(11) 1761567 A . Wykreślono: DADTCO Philafrica B .V ., Do-
rdrecht, Holandia Wpisano: DADTCO Africa Ltd ., Ebene, Mauritius

(11) 1765088 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2107962 A . Wykreślono: Anton & Völkl Patente GmbH 
& Co . KG, Irschenberg, Niemcy Wpisano: TVI Entwicklung und Pro-
duktion GmbH, Irschenberg, Niemcy

(11) 1819489 A . Wykreślono: Völkl, Thomas, Bruckmühl, 
Niemcy Wpisano: TVI Entwicklung und Produktion GmbH, Irschen-
berg, Niemcy

(11) 1795257 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1851312 A . Wykreślono: Technische Universität Graz, 
Graz, Austria; VTU Holding GmbH, Grambach, Austria Wpisano: Va-
lidogen GmbH, Grambach, Austria

(11) 1841327 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1865786 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1853679 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: 
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 1921077 A . Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co ., Ltd ., To-
kyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia

(11) 1941027 A . Wykreślono: IPD-Therapeutics B .V ., ‚s-Herto-
genbosch, Holandia Wpisano: IPD-Therapeutics B .V ., Oss, Holandia

(11) 1941027 A . Wykreślono: IPD-Therapeutics B .V ., Oss, Ho-
landia Wpisano: Glycostem Therapeutics B .V ., Oss, Holandia

(11) 1938116 A . Wykreślono: B2 Electronic GmbH, Klaus, Au-
stria Wpisano: b2 electronics GmbH, Klaus, Austria

(11) 1961282 A . Wykreślono: B2 Electronic GmbH, Klaus, Au-
stria Wpisano: b2 electronics GmbH, Klaus, Austria

(11) 1951838 A . Wykreślono: E .I . DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisa-
no: The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjedno-
czone Ameryki

(11) 1876301 A . Wykreślono: SPIG SCHUTZPLANKEN-PRO-
DUKTIONS-GESELLSCHAFT MBH & CO . KG, Schmelz-Limbach, 
Niemcy Wpisano: Meiser Produktionsgesellschaft mbH & Co . KG, 
Schmelz, Niemcy

(11) 1876301 A . Wykreślono: Meiser Produktionsgesel-
lschaft mbH & Co . KG, Schmelz, Niemcy Wpisano: Meiser Straße-
nausstattung GmbH, Schmelz, Niemcy

(11) 1985909 A . Wykreślono: Oy KWH Pipe AB, Vaasa, Fin-
landia; Borealis Technology Oy, Porvoo, Finlandia Wpisano: Borealis 
Technology Oy, Porvoo, Finlandia; Uponor Infra Oy, Vantaa, Finlandia

(11) 1985909 A . Wykreślono: Borealis Technology Oy, Po-
rvoo, Finlandia; Uponor Infra Oy, Vantaa, Finlandia Wpisano: Upo-
nor Infra Oy, Vantaa, Finlandia

(11) 2115708 A . Wykreślono: VENSAFE ASA, Moss, Norwegia 
Wpisano: VENSAFE AS, Moss, Norwegia

(11) 2115708 A . Wykreślono: VENSAFE AS, Moss, Norwegia 
Wpisano: Strongpoint AS, Rælingen, Norwegia

(11) 2010012 A . Wykreślono: Bourges, Cédric, Plerin, Francja 
Wpisano: INOREAL, Ploufragan, Francja

(11) 1985681 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: 
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2114441 A . Wykreślono: AM-Pharma B .V ., Bunnik, Ho-
landia Wpisano: AM-Pharma B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 2061610 A . Wykreślono: FLAMM GmbH, Aachen, Niem-
cy Wpisano: FSM Stamping GmbH, Henningsdorf, Niemcy

(11) 2142734 A . Wykreślono: Hettich-Heinze GmbH & Co . 
KG, Spenge, Niemcy; Hetal-Werke Franz Hettich GmbH & Co . KG, 
Alpirsbach, Niemcy Wpisano: Grass GmbH, Reinheim, Niemcy; Het-
tich-Heinze GmbH & Co . KG, Spenge, Niemcy

(11) 2155866 A . Wykreślono: AM-Pharma B .V ., Bunnik, Ho-
landia Wpisano: AM-Pharma B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 2159226 A . Wykreślono: Joint-stock Company „Obninsk 
Chemical Pharmaceutical Company”, Obninsk, Rosja Wpisano: Ltd . 
„Valenta-Intellekt”, Moscow, Rosja

(11) 2165324 A . Wykreślono: Grasmann, Josef, Texing, Au-
stria Wpisano: Josef Grasmann Gesellschaft m .b .H ., Texing, Austria

(11) 2170980 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: 
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2212178 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2284855 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2178064 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2179930 A . Wykreślono: Anton & Völkl Patente UG (ha-
ftungsbeschränkt) & Co . KG, Irschenberg, Niemcy Wpisano: TVI En-
twicklung und Produktion GmbH, Irschenberg, Niemcy

(11) 2309870 A . Wykreślono: Oü Tervisliku Piima Biotehno-
loogiate Arenduskeskus, Tartu, Estonia Wpisano: NORDWISE Bio-
Tech OÜ, Tartu, Estonia

(11) 2288360 A . Wykreślono: Oü Tervisliku Piima Biotehno-
loogiate Arenduskeskus, Tartu, Estonia Wpisano: NORDWISE Bio-
Tech OÜ, Tartu, Estonia

(11) 2308509 A . Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co ., Ltd ., To-
kyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia

(11) 2296816 A . Wykreślono: Arvos Raymond Bartlett Snow 
LLC, Warrenville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raymond 
Bartlett Snow LLC, Dover, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2296816 A . Wykreślono: Raymond Bartlett Snow LLC, 
Dover, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Schenck Process LLC, 
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2293948 A . Wykreślono: hülsta-werke Hüls GmbH & Co . 
KG, Stadtlohn, Niemcy; Flooring Industries Limited, SARL, Bertran-
ge, Luksemburg Wpisano: Parador GmbH, Coesfeld, Niemcy; Flo-
oring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11) 2293948 A . Wykreślono: Parador GmbH, Coesfeld, 
Niemcy; Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg 
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksem-
burg

(11) 2319057 A . Wykreślono: B2 Electronic GmbH, Klaus, Au-
stria Wpisano: b2 electronics GmbH, Klaus, Austria

(11) 2264472 A . Wykreślono: b2 electronic GmbH, Klaus, Au-
stria Wpisano: b2 electronics GmbH, Klaus, Austria



Nr 1/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 21

(11) 2199389 A . Wykreślono: Technische Universität Graz, 
Graz, Austria; VTU Holding GmbH, Grambach, Austria Wpisano: Va-
lidogen GmbH, Grambach, Austria

(11) 2325972 A . Wykreślono: Hoppecke Advanced Battery 
Technology GmbH, Zwickau, Niemcy Wpisano: INTILION GmbH, 
Zwickau, Niemcy

(11) 2433938 A . Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co ., Ltd ., To-
kyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia

(11) 2504421 A . Wykreślono: Nucelis LLC, San Diego, Stany 
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Cibus Europe B .V ., Kapelle, Ho-
landia

(11) 2534025 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wiedeń, Austria

(11) 2474543 A . Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co ., Ltd ., To-
kyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia

(11) 2474544 A . Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co ., Ltd ., To-
kyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co ., Ltd ., Tokyo, Japonia

(11) 2521903 A . Wykreślono: Allgotech AB, KATRINEHOLM, 
Szwecja Wpisano: Allgotech Production AB, Katrineholm, Szwecja

(11) 2452839 A . Wykreślono: Scambia Holdings Cyprus Li-
mited, Limassol, Cypr Wpisano: ACPS Automotive Holding 2 B .V ., 
Vianen, Holandia

(11) 2539200 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2534273 A . Wykreślono: Aeromet International PLC, 
London, Wielka Brytania Wpisano: ALUMINIUM MATERIALS TECH-
NOLOGIES LIMITED, Worcester, Wielka Brytania

(11) 2608980 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2582545 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 2577839 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2619430 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2598391 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2718040 A . Wykreślono: Componenta Oyj, Helsinki, 
Finlandia Wpisano: Disa Industries A/S, Taastrup, Dania

(11) 2616705 A . Wykreślono: Carraro Drive Tech S .p .A ., Pa-
dova, Włochy Wpisano: CARRARO S .p .A ., Campodarsego, Włochy

(11) 2647637 A . Wykreślono: Medpacto Inc ., Suwon, Korea 
Południowa Wpisano: BiSiChem Co ., Ltd ., Seongnam-si, Korea Po-
łudniowa

(11) 2500885 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2500014 A . Wykreślono: Debiopharm Research & Ma-
nufacturing SA, Martigny, Szwajcaria Wpisano: Debiopharm Inter-
national SA, Lausanne, Szwajcaria

(11) 2532493 A . Wykreślono: Anton & Völkl Patente GmbH 
& Co . KG, Irschenberg, Niemcy Wpisano: TVI Entwicklung und Pro-
duktion GmbH, Irschenberg, Niemcy

(11) 2559603 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
Wien, Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wiedeń, 
Austria

(11) 2655157 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2691266 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wiedeń, Austria

(11) 2726825 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2699254 A . Wykreślono: Międzynarodowy Instytut Bio-
logii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, Polska Wpisano: SA-
BAŁA IZABELA, Skierniewice, Polska

(11) 2714786 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: 
The Chemours Company FC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2705281 A . Wykreślono: Carraro Drive Tech S .p .A ., Pa-
dova, Włochy Wpisano: CARRARO S .p .A ., Campodarsego, Włochy

(11) 2717906 A . Wykreślono: AM-Pharma B .V ., Bunnik, Ho-
landia Wpisano: AM-Pharma B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 2753527 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2776739 A . Wykreślono: Carraro Drive Tech S .p .A ., Cam-
podarsego, Włochy Wpisano: CARRARO S .p .A ., Campodarsego, 
Włochy

(11) 2745205 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2780451 A . Wykreślono: Evonik Technochemie GmbH, 
Dossenheim, Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, 
Niemcy

(11) 2734771 A . Wykreślono: 9380671 CANADA INC ., Sainte-
-Marguerite-du-Lac-Masson, Kanada Wpisano: T .B . Concept Inc ., 
Sainte - Therese, Kanada

(11) 2734771 A . Wykreślono: T .B . Concept Inc ., Sainte - 
Therese, Kanada Wpisano: Armacell Enterprise GmbH & Co . KG, 
Schönefeld OT Waltersdorf, Niemcy

(11) 2877059 A . Wykreślono: Tempur-Pedic Management, 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tempur 
World, LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2877064 A . Wykreślono: Tempur-Pedic Management, 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tempur 
World, LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2908699 A . Wykreślono: Tempur-Pedic Management, 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tempur 
World, LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2634063 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2841568 A . Wykreślono: Evonik Technochemie GmbH, 
Dossenheim, Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, 
Niemcy

(11) 2841385 A . Wykreślono: Stichting Energieonderzo-
ek Centrum Nederland, Petten, Holandia Wpisano: Nederlandse 
Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek 
TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia

(11) 2872354 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2879932 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy
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(11) 2872372 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3008247 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2888127 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2847071 A . Wykreślono: Rolls-Royce Marine AS, Aale-
sund, Norwegia Wpisano: Kongsberg Maritime CM AS, Aalesund, 
Norwegia

(11) 2935604 A . Wykreślono: Stichting Energieonderzo-
ek Centrum Nederland, Petten, Holandia Wpisano: Nederlandse 
Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek 
TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia

(11) 2769943 A . Wykreślono: Anton & Völkl Patente GmbH 
& Co . KG, Irschenberg, Niemcy Wpisano: TVI Entwicklung und Pro-
duktion GmbH, Irschenberg, Niemcy

(11) 2982709 A . Wykreślono: Telene SAS, Bondues, Francja 
Wpisano: RIMTEC, Tokio, Japonia

(11) 2953829 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 3071468 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2941376 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2986526 A . Wykreślono: Obrist Closures Switzerland 
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S .A .R .L ., 
Luksemburg, Luksemburg

(11) 2986525 A . Wykreślono: Obrist Closures Switzerland 
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S .A .R .L ., 
Luksemburg, Luksemburg

(11) 2996923 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
Wien, Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wiedeń, 
Austria

(11) 2999971 A . Wykreślono: B2 Electronic GmbH, Klaus, Au-
stria Wpisano: b2 electronics GmbH, Klaus, Austria

(11) 3152191 A . Wykreślono: Synthon Biopharmaceuticals 
B .V ., Nijmegen, Holandia Wpisano: Byondis B .V ., Nijmegen, Holandia

(11) 2994336 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3027894 A . Wykreślono: Stichting Energieonderzo-
ek Centrum Nederland, Petten, Holandia Wpisano: Nederlandse 
Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek 
TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia

(11) 3049305 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3089621 A . Wykreślono: Tempur-Pedic Management, 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tempur 
World, LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3089626 A . Wykreślono: Tempur-Pedic Management, 
LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tempur 
World, LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2913809 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2979951 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3097188 A . Wykreślono: AM-Pharma B .V ., Bunnik, Ho-
landia Wpisano: AM-Pharma B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 3097189 A . Wykreślono: AM-Pharma B .V ., Bunnik, Ho-
landia Wpisano: AM-Pharma B .V ., Utrecht, Holandia

(11) 3107791 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3145788 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3128942 A . Wykreślono: HörSys IP GmbH & CO . KG, 
Hannover, Niemcy Wpisano: OtoJig GmbH, Hannover, Niemcy

(11) 3192081 A . Wykreślono: Asterope Ltd ., London, Wielka 
Brytania Wpisano: Tau ACT GmbH, Berlin, Niemcy

(11) 3167227 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3223890 A . Wykreślono: Perlen Converting AG, Perlen, 
Szwajcaria; Beller, Klaus-Dieter, Kenzingen, Niemcy Wpisano: Per-
len Packaging AG, Perlen, Perlen, Szwajcaria; Beller, Klaus-Dieter, 
Kenzingen, Niemcy

(11) 3212449 A . Wykreślono: Carraro Drive Tech S .p .A ., Cam-
podarsego, Włochy Wpisano: CARRARO S .p .A ., Campodarsego, 
Włochy

(11) 3216656 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3112749 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 3237019 A . Wykreślono: Sanochemia Pharmazeutika 
AG, Wien, Austria Wpisano: Sanochemia Pharmazeutika GmbH, 
Neufeld an der Leitha, Austria

(11) 3294969 A . Wykreślono: Unilin North America, LLC, Dal-
las, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Aladdin Manufacturing 
Corporation, Calhoun, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3319858 A . Wykreślono: Siemens Mobility GmbH, 
Wien, Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wiedeń, 
Austria

(11) 3372670 A . Wykreślono: Evonik Technochemie GmbH, 
Dossenheim, Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, 
Niemcy

(11) 3458650 A . Wykreślono: Gravity Holding Ltd ., Dubai, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie Wpisano: Q One Holding AG, Sar-
nen, Szwajcaria

OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa 
oraz informację o sprostowaniu. 

(T3) (11) 2777160 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP2777160 B9)
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(T3) (11) 2809322 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP2809322 B9)

(T3) (11) 3082413 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP3082413 B9)

(T3) (11) 3099692 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP3099692 B9)

(T3) (11) 3109103 Postanowiono sprostować oczywistą pomył-
kę w opublikowanym tłumaczeniu patentu europejskiego PL/EP 
3109103 poprzez ponowną publikację całości tłumaczenia

(T3) (11) 3209651 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP3209651 B9)

(T3) (11) 3303961 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP3303961 B9)

(T3) (11) 3375561 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliogra-
ficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP3375561 B8)

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) 3078743
(54) Antidotum dla inhibitorów czynnika XA i sposoby ich stoso-
wania
(21) 0650 (22) 2020 11 06
(71) Portola Pharmaceuticals, Inc ., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/18/1345 2020 04 10 ONDEXXYA - ANDEKSANET ALFA

(T3) (68) 2498610
(54) SELEKTYWNE MODULATORY RECEPTORA SFINGOZYNO-
-1-FOSFORANU I SPOSOBY SYNTEZY CHIRALNEJ
(21) 0651 (22) 2020 11 18
(71) RECEPTOS LLC, NOWY JORK (US)
(93) EU/1/20/1442 2020 05 25 ZEPOSIA – OZANIMOD

(T3) (68) 2331537
(54) 1-((5-Heteroarylotiazol-2-ilo)aminokarbonylo)pirolidyno-2-kar-
boksyamidowe pochodne jako inhibitory kinazy 3-fosfatydyloino-
zytolu (PI3K), stosowane w leczeniu chorób proliferacyjnych
(21) 0652 (22) 2020 11 19
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/20/1455 2020 07 28 PIQRAY - ALPELISYB

(T3) (68) 3409274
(54) SCHEMAT DAWKOWANIA DLA AGONISTY RECEPTORA S1P
(21) 0653 (22) 2020 11 20
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/19/1442 2020 05 25 ZEPOSIA - OZANIMOD

(T3) (68) 2176231
(54) Podstawione pochodne indazolu aktywne jako inhibitory kinazy
(21) 0654 (22) 2020 11 23
(71) Nerviano Medical Sciences S .r .l ., NERVIANO (IT)
(93) EU/1/20/1460 2020 08 03 ROZLYTREK - ENTRECTINIBUM

(T3) (68) 2044025
(54) Pochodne chinolinonu i ich kompozycje farmaceutyczne
(21) 0655 (22) 2020 11 24
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/20/1439 2020 06 02 ATECTURA BREEZHALER - INDA-
KATEROL/MOMETAZONU FUROINIAN
(93) EU/1/20/1441 2020 06 02 BEMRIST BREEZHALER - INDAKA-
TEROL/MOMETAZONU FUROINIAN

(T3) (68) 2076540
(54) Nowe przeciwciała anty-CD38 do leczenia raka
(21) 0656 (22) 2020 11 26
(71) SANOFI, PARIS (FR)
(93) EU/1/20/1435 2020 06 03 SARCLISA - IZATUKSYMAB

(T3) (68) 2928495
(54) Kompozycje zawierające przeciwciała anty-CD38 i lenalidomid
(21) 0657 (22) 2020 11 30
(71) SANOFI, PARIS (FR) The Regents of The University of California, 
OAKLAND (US)
(93) EU/1/20/1435 2020 06 03 SARCLISA - IZATUKSYMAB

(T3) (68) 2049111
(54) POCHODNE 1-(ACETYLO)-PIPERYDYNY ORAZ 1-(ACETYLO)-
-PIPERAZYNY JAKO ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE DO STOSOWANIA 
W OCHRONIE ROŚLIN
(21) 0658 (22) 2020 12 02
(71) E . I . du Pont de Nemours and Company, WILMINGTON (US)
(93) R-70/2020 2020 06 19 ZORVEC ENDAVIA
(93) 06222 2019 09 16 ZORVEC ENDAVIA   

(T3) (68) 2044025
(54) Pochodne chinolinonu i ich kompozycje farmaceutyczne
(21) 0659 (22) 2020 12 11
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/20/1438 2020 07 06 ENERZAIR BREEZHALER – INDA-
KATEROL / GLIKOPIRONIUM / MOMETAZONU FUROINIAN
(93) EU/1/20/1440 2020 07 06 ZIMBUS BREEZHALER – INDAKA-
TEROL / GLIKOPIRONIUM / MOMETAZONU FUROINIAN
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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 71 739 do nr 71 767)

(Y1) (11) 71740 (41) 2020 03 23 
(51) A45B 5/00 (2006 .01)
(21) 127641 (22) 2018 09 19
(72) MUCHA TADEUSZ, Dębica (PL); MUCHA ŁUKASZ, Dębica (PL); 
BURAKOWSKI MICHAŁ, Dębica (PL); BURAKOWSKA MAŁGORZATA, 
Dębica (PL); BIENIOSZEK GRZEGORZ, Gliwice (PL)
(73) DELTA TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 
Dębica (PL)
(54) Laska podpórcza ze składanym siedziskiem

(Y1) (11) 71742 (41) 2017 06 19 
(51) A63B 23/02 (2006 .01) 
 A63B 23/00 (2006 .01)
(62) 415363
(21) 127129 (22) 2015 12 17
(72) WOJCINOWICZ ROMAN, Warszawa (PL)
(73) WOJCINOWICZ ROMAN, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha

(Y1) (11) 71754 (41) 2020 05 04 
(51) B25B 25/00 (2006 .01) 
 A01K 51/00 (2006 .01) 
 A01K 47/02 (2006 .01) 

 B21C 19/00 (2006 .01) 
 B65B 13/02 (2006 .01)
(21) 127732 (22) 2018 10 22
(72) CHAŁUPKA TOMASZ, Bobrek (PL)
(73) CHAŁUPKA TOMASZ, Bobrek (PL)
(54) Podajnik ręczny drutu pszczelarskiego do ramek z hamulcem 
dociskowym

(Y1) (11) 71756 (41) 2020 05 18 
(51) B25H 3/02 (2006 .01) 
 B65D 85/00 (2006 .01) 
 B65D 6/00 (2006 .01) 
 B65D 5/70 (2006 .01)
(21) 127780 (22) 2018 11 07
(72) SZCZERBA DIONIZY, Lubliniec (PL)
(73) SZCZERBA DIONIZY, Lubliniec (PL)
(54) Pojemnik skrzyniowy

(Y1) (11) 71757 (41) 2020 05 18 
(51) B25H 3/02 (2006 .01) 
 B65D 85/00 (2006 .01) 
 B65D 6/00 (2006 .01) 
 B65D 5/70 (2006 .01)
(21) 127781 (22) 2018 11 07
(72) SZCZERBA DIONIZY, Lubliniec (PL)
(73) SZCZERBA DIONIZY, Lubliniec (PL)
(54) Pojemnik skrzyniowy

(Y1) (11) 71747 (41) 2020 03 23 
(51) B60P 3/04 (2006 .01)
(21) 127661 (22) 2018 09 21
(72) MURACZEWSKI STANISŁAW, Węglew (PL)
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(73) HORSETRANS MURACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Węglew (PL)
(54) Mechanizm do manipulowania rampą w pojeździe do trans-
portu koni

(Y1) (11) 71750 (41) 2020 04 06 
(51) B63B 21/00 (2006 .01) 
 B63B 39/06 (2006 .01)
(21) 127699 (22) 2018 10 05
(72) MICHALEC BOGUSŁAW, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uchwyt kotwiącego stabilizatora pozycji jednostki pływającej

(Y1) (11) 71743 (41) 2018 10 22 
(51) B63C 9/08 (2006 .01) 
 B63C 9/26 (2006 .01)
(21) 126250 (22) 2017 04 11
(72) DEBICH DARIUSZ, Bielawa (PL)
(73) DEBICH DARIUSZ, Bielawa (PL)
(54) Skrzynka ratunkowa

(Y1) (11) 71748 (41) 2020 04 06 
(51) B65F 1/06 (2006 .01) 
 B65F 1/12 (2006 .01) 
 B65F 1/16 (2006 .01)
(21) 127685 (22) 2018 10 02
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Pięciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji odpadów 
z koszami o kształcie prostopadłościanów, których podstawa ma 
kształt figury płaskiej wpisanej w okrąg

(Y1) (11) 71749 (41) 2020 04 06 
(51) B65F 1/06 (2006 .01) 
 B65F 1/12 (2006 .01) 
 B65F 1/16 (2006 .01)
(21) 127687 (22) 2018 10 02
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów złożone z pię-
ciu koszy o kształcie walca eliptycznego

(Y1) (11) 71753 (41) 2020 04 20 
(51) B65F 1/06 (2006 .01)
(21) 127724 (22) 2018 10 16
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Pięciokoszowe stanowisko liniowe do selektywnej segregacji 
odpadów

(Y1) (11) 71755 (41) 2020 05 18 
(51) B65F 1/06 (2006 .01)
(21) 127777 (22) 2018 11 06
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Sześciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji od-
padów

(Y1) (11) 71759 (41) 2020 06 15 
(51) B65F 1/06 (2006 .01) 
 B65F 1/12 (2006 .01) 
 B65F 1/16 (2006 .01)
(21) 127875 (22) 2018 12 05
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów złożone z sze-
ściu koszy w kształcie walca z centralnym słupkiem osłaniającym

(Y1) (11) 71752 (41) 2020 04 20 
(51) E01H 5/02 (2006 .01)
(21) 127712 (22) 2018 10 10
(72) JAKSIK GRZEGORZ, Strzebiń (PL)
(73) JAKSIK GRZEGORZ GREMAR CENTRUM CZYSTOŚCI,  
Strzebiń (PL)
(54) Zgarniacz ręczny

(Y1) (11) 71760 (41) 2020 08 10 
(51) E04B 1/90 (2006 .01) 
 E04C 2/296 (2006 .01) 
 E04B 1/99 (2006 .01) 
 E04F 13/08 (2006 .01)
(21) 128002 (22) 2019 01 30
(72) GACIEK PAWEŁ, Wieprz (PL); SZAFRAN KRZYSZTOF, Libiąż (PL); 
STANO ŁUKASZ, Palowice (PL); KORBASIEWICZ MARCIN,  
Rybnik (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Sufitowa płyta z wełny mineralnej o podwyższonej zdolno-
ści pochłaniania dźwięku po wykończeniu warstwą strukturalną, 
zwłaszcza dla wielostanowiskowego garażu zamkniętego

(Y1) (11) 71763 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 1/12 (2006 .01) 
 E06B 1/16 (2006 .01)
(21) 128175 (22) 2019 04 04
(72) ŻURAWSKI JÓZEF, Pilica (PL)
(73) FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J .ŻURAWSKI, T .MORAWIEC, 
M .KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Stojak ościeżnicy drzwiowej

(Y1) (11) 71764 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 1/12 (2006 .01) 
 E06B 1/16 (2006 .01)
(21) 128176 (22) 2019 04 04
(72) ŻURAWSKI JÓZEF, Pilica (PL)
(73) FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J .ŻURAWSKI, T .MORAWIEC, 
M .KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Stojak ościeżnicy drzwiowej

(Y1) (11) 71765 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 1/12 (2006 .01) 
 E06B 1/16 (2006 .01)
(21) 128177 (22) 2019 04 04
(72) ŻURAWSKI JÓZEF, Pilica (PL)
(73) FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J .ŻURAWSKI, T .MORAWIEC, 
M .KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Stojak ościeżnicy drzwiowej

(Y1) (11) 71766 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 1/12 (2006 .01) 
 E06B 1/16 (2006 .01)
(21) 128178 (22) 2019 04 04
(72) ŻURAWSKI JÓZEF, Pilica (PL)
(73) FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J .ŻURAWSKI, T .MORAWIEC, 
M .KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Stojak ościeżnicy drzwiowej

(Y1) (11) 71744 (41) 2019 10 07 
(51) F16K 31/06 (2006 .01)
(21) 127184 (22) 2018 03 29
(72) BAZAN ŁUKASZ, Bytom (PL); GRZYBOWSKI DAWID,  
Rybnik (PL); KOCOT LESZEK, Piekary Śląskie (PL); PAWLOK 
KRZYSZTOF, Katowice (PL); ROSÓŁ MATEUSZ, Dobieszowice (PL)
(73) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Panel sterowniczy
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(Y1) (11) 71761 (41) 2020 09 07 
(51) F16L 51/00 (2006 .01) 
 F16L 55/04 (2006 .01)
(21) 128068 (22) 2019 02 25
(72) GŁOWIENKA ADAM, Warszawa (PL); GŁOWIENKA TADEUSZ, 
Legionowo (PL)
(73) METCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Dwór 
Mazowiecki (PL)
(54) Kompensator drgań i naprężeń rurociągów dwupłaszczowych, 
stosowanych w przemyśle spożywczym

(Y1) (11) 71767 (41) 2018 08 13 
(51) F24F 3/16 (2006 .01) 
 A61L 9/00 (2006 .01) 
 A61L 9/14 (2006 .01) 
 A61L 9/16 (2006 .01) 
 F24F 13/28 (2006 .01) 
 F24F 13/00 (2006 .01)
(62) 420402
(21) 128684 (22) 2017 02 01
(72) WAWRZEŃ JOLANTA, Sosnowiec (PL); ŁATA MAREK,  
Czeladź (PL)
(73) WAWRZEŃ JOLANTA NANOSLOGIC, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie do odświeżania powietrza

(Y1) (11) 71739 (41) 2019 11 04 
(51) F28F 3/14 (2006 .01)
(21) 127265 (22) 2018 04 23
(72) RACHFAŁ ADAM, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Dwuwarstwowa płyta komorowa w konstrukcjach systemów 
wymiany ciepła, zwłaszcza w zbiornikach

(Y1) (11) 71758 (41) 2020 06 01 
(51) F41H 5/24 (2006 .01) 
 F41H 5/04 (2006 .01) 
 F41H 5/02 (2006 .01) 
 F42D 5/045 (2006 .01) 
 E04H 9/06 (2006 .01) 
 C04B 28/00 (2006 .01)
(21) 127811 (22) 2018 11 22
(72) KUŚMIERCZYK JERZY, Bielsko-Biała (PL); PIETRZAK JACEK, 
Lubliniec (PL)
(73) KUŚMIERCZYK JERZY, Bielsko-Biała (PL); PIETRZAK JACEK, 
Lubliniec (PL)
(54) Bloczek balistyczny RBB

(Y1) (11) 71746 (41) 2020 03 23 
(51) G01C 13/00 (2006 .01)
(21) 127645 (22) 2018 09 20
(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); MICHALEC 
BOGUSŁAW, Kraków (PL); WAŁĘGA ANDRZEJ, Kraków (PL); 
MŁYŃSKI DARIUSZ, Wadowice (PL); HALECKI WIKTOR,  
Przemyśl (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru prędkości wody oraz stanu wody

(Y1) (11) 71745 (41) 2020 02 10 
(51) G09F 3/10 (2006 .01)
(21) 127523 (22) 2018 08 09
(72) MIERZEJEWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); MICHALAK PAWEŁ, 
Warszawa (PL); JABŁOŃSKA JUSTYNA, Warszawa (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Etykieta zabezpieczona

(Y1) (11) 71762 (41) 2019 11 04 
(51) G09F 15/00 (2006 .01)
(21) 128130 (22) 2019 03 27
(72) POLAK SZYMON, Białka (PL); POLAK ELŻBIETA, Białka (PL)
(73) POLAK SZYMON SELMAN SPÓŁKA CYWILNA, Białka (PL); 
POLAK ELŻBIETA SELMAN SPÓŁKA CYWILNA, Białka (PL)
(54) Lekka tablica ścienna

(Y1) (11) 71751 (41) 2020 04 20 
(51) G12B 5/00 (2006 .01) 
 G12B 9/08 (2006 .01) 
 G01D 11/30 (2006 .01)
(21) 127704 (22) 2018 10 08
(72) KWINTA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Płyta centrująca dla przyrządów geodezyjnych

(Y1) (11) 71741 (41) 2015 08 31 
(51) H02G 3/08 (2006 .01)
(62) 407325
(21) 128752 (22) 2014 02 25
(72) WYRZYKOWSKI WŁODZIMIERZ, Białe Błota (PL)
(73) WYRZYKOWSKI WŁODZIMIERZ W2, Białe Błota (PL)
(54) Puszka instalacyjna

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01K 51/00 (2006 .01) 71754*
A01K 47/02 (2006 .01) 71754*
A45B 5/00 (2006 .01) 71740
A61L 9/00 (2006 .01) 71767*
A61L 9/14 (2006 .01) 71767*
A61L 9/16 (2006 .01) 71767*
A63B 23/02 (2006 .01) 71742
A63B 23/00 (2006 .01) 71742*
B21C 19/00 (2006 .01) 71754*
B25B 25/00 (2006 .01) 71754
B25H 3/02 (2006 .01) 71756
B25H 3/02 (2006 .01) 71757
B60P 3/04 (2006 .01) 71747
B63B 21/00 (2006 .01) 71750
B63B 39/06 (2006 .01) 71750*
B63C 9/08 (2006 .01) 71743
B63C 9/26 (2006 .01) 71743*
B65B 13/02 (2006 .01) 71754*
B65D 85/00 (2006 .01) 71756*
B65D 6/00 (2006 .01) 71756*
B65D 5/70 (2006 .01) 71756*
B65D 85/00 (2006 .01) 71757*
B65D 6/00 (2006 .01) 71757*
B65D 5/70 (2006 .01) 71757*
B65F 1/06 (2006 .01) 71748
B65F 1/12 (2006 .01) 71748*
B65F 1/16 (2006 .01) 71748*
B65F 1/06 (2006 .01) 71749

B65F 1/12 (2006 .01) 71749*
B65F 1/16 (2006 .01) 71749*
B65F 1/06 (2006 .01) 71753
B65F 1/06 (2006 .01) 71755
B65F 1/06 (2006 .01) 71759
B65F 1/12 (2006 .01) 71759*
B65F 1/16 (2006 .01) 71759*
C04B 28/00 (2006 .01) 71758*
E01H 5/02 (2006 .01) 71752
E04B 1/90 (2006 .01) 71760
E04B 1/99 (2006 .01) 71760*
E04C 2/296 (2006 .01) 71760*
E04F 13/08 (2006 .01) 71760*
E04H 9/06 (2006 .01) 71758*
E06B 1/12 (2006 .01) 71763
E06B 1/16 (2006 .01) 71763*
E06B 1/12 (2006 .01) 71764
E06B 1/16 (2006 .01) 71764*
E06B 1/12 (2006 .01) 71765
E06B 1/16 (2006 .01) 71765*
E06B 1/12 (2006 .01) 71766
E06B 1/16 (2006 .01) 71766*
F16K 31/06 (2006 .01) 71744
F16L 51/00 (2006 .01) 71761
F16L 55/04 (2006 .01) 71761*
F24F 3/16 (2006 .01) 71767
F24F 13/28 (2006 .01) 71767*
F24F 13/00 (2006 .01) 71767*

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . 
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki .
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 1 2  1 2
F28F 3/14 (2006 .01) 71739
F41H 5/24 (2006 .01) 71758
F41H 5/04 (2006 .01) 71758*
F41H 5/02 (2006 .01) 71758*
F42D 5/045 (2006 .01) 71758*
G01C 13/00 (2006 .01) 71746

G01D 11/30 (2006 .01) 71751*
G09F 3/10 (2006 .01) 71745
G09F 15/00 (2006 .01) 71762
G12B 5/00 (2006 .01) 71751
G12B 9/08 (2006 .01) 71751*
H02G 3/08 (2006 .01) 71741

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

71739 F28F 3/14 (2006 .01)
71740 A45B 5/00 (2006 .01)
71741 H02G 3/08 (2006 .01)
71742 A63B 23/02 (2006 .01)
71743 B63C 9/08 (2006 .01)
71744 F16K 31/06 (2006 .01)
71745 G09F 3/10 (2006 .01)
71746 G01C 13/00 (2006 .01)
71747 B60P 3/04 (2006 .01)
71748 B65F 1/06 (2006 .01)
71749 B65F 1/06 (2006 .01)
71750 B63B 21/00 (2006 .01)
71751 G12B 5/00 (2006 .01)
71752 E01H 5/02 (2006 .01)
71753 B65F 1/06 (2006 .01)

71754 B25B 25/00 (2006 .01)
71755 B65F 1/06 (2006 .01)
71756 B25H 3/02 (2006 .01)
71757 B25H 3/02 (2006 .01)
71758 F41H 5/24 (2006 .01)
71759 B65F 1/06 (2006 .01)
71760 E04B 1/90 (2006 .01)
71761 F16L 51/00 (2006 .01)
71762 G09F 15/00 (2006 .01)
71763 E06B 1/12 (2006 .01)
71764 E06B 1/12 (2006 .01)
71765 E06B 1/12 (2006 .01)
71766 E06B 1/12 (2006 .01)
71767 F24F 3/16 (2006 .01)

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,  
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

(U1) (21) 122857 19/2015
(U1) (21) 122983 21/2015
(U1) (21) 126285 22/2018
(U1) (21) 126353 24/2018
(U1) (21) 126708 09/2019
(U1) (21) 126822 12/2019

(U1) (21) 127009 17/2019
(U1) (21) 127131 05/2019
(U1) (21) 127599 06/2020
(U1) (21) 127973 17/2020
(U1) (21) 128378 26/2019
(U1) (21) 128678 01/2020

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,  

WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

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

(U1) (21) 121011 24/2013
(U1) (21) 121012 24/2013
(U1) (21) 121013 24/2013

(U1) (21) 123194 01/2016
(U1) (21) 126885 13/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(Y1) (11) 68184 2018 12 07 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68905 2017 07 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 68953 2017 12 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69019 2017 12 29 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69338 2018 03 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69343 2018 03 11 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69417 2018 06 26 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69502 2018 10 19 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69610 2018 07 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69746 2017 12 29 Prawo wygasło w całości .
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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 26 573 do nr 26 590)

(51) 09-03 (11) 26573 (22) 2020 09 18 (21) 28921
(73) PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janowiec Wielkopolski (PL)
(72) PODOLSKI ARTUR
(54) Opakowanie na kwiaty
(55) 

(51) 09-05 (11) 26574 (22) 2020 09 18 (21) 28922
(73) PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janowiec Wielkopolski (PL)
(72) JAŃCZAK MACIEJ
(54) Opakowanie zbiorcze na marchewki
(55) 

(51) 13-03 (11) 26575 (22) 2020 09 21 (21) 28923
(73) CISAK TOMASZ ELTOM, Lębork (PL)
(72) CISAK TOMASZ
(54) Izolator
(55) 

(51) 02-03 (11) 26576 (22) 2020 08 17 (21) 28852
(73) SŁOWIŃSKI BARTOSZ F .H .U . SPEC DRÓG, Stary Sącz (PL)
(72) SŁOWIŃSKI BARTOSZ
(54) Osłona twarzy
(55) 

(51) 23-01 (11) 26577 (22) 2020 08 13 (21) 28833
(73) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów (PL)
(72) WIĘCKIEWICZ TOMASZ, ZIELKE JACEK
(54) Napowietrzna rura preizolowana
(55) 
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(51) 02-02 (11) 26578 (22) 2020 09 22 (21) 28928
(73) PAKULSKA ANNA LOOBALOO, Olsztyn (PL)
(72) PIETRZAK MAGDA
(54) Bluza z kapturem
(55) 

(51) 24-01 (11) 26579 (22) 2020 10 05 (21) 29005
(73) IQCREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) POŁUDNIEWSKI GRZEGORZ, CEDRO TOMASZ
(54) Urządzenie do pomiaru i monitorowania parametrów fizjolo-
gicznych kobiety
(55) 

(51) 08-08 (11) 26580 (22) 2020 08 14 (21) 28841
(73) KNAUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) HUWER THOMAS
(54) Wieszak bezpośredni
(55) 

(51) 08-08 (11) 26581 (22) 2020 08 14 (21) 28842
(73) KNAUF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) HUWER THOMAS
(54) Wieszak akustyczny
(55) 

(51) 06-10 (11) 26582 (22) 2020 09 16 (21) 28914
(73) GÓRSKI JACEK DECOTEAM, Legnica (PL)
(72) GÓRSKI JACEK
(54) Roleta
(55) 

(51) 09-01 (11) 26583 (22) 2020 09 11 (21) 28911
(73) ZBYSZKO COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(72) BOJANOWICZ ZBIGNIEW JAN
(54) Butelka
(55) 

(51) 09-01 (11) 26584 (22) 2020 09 11 (21) 28912
(73) ZBYSZKO COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(72) BOJANOWICZ ZBIGNIEW JAN
(54) Butelka
(55) 

(51) 09-01 (11) 26585 (22) 2020 09 11 (21) 28913
(73) ZBYSZKO COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(72) BOJANOWICZ ZBIGNIEW JAN
(54) Butelka
(55) 
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(51) 26-05 (11) 26586 (22) 2020 08 31 (21) 28876
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Lampa
(55) 

(51) 26-05 (11) 26587 (22) 2020 08 31 (21) 28878
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Lampa
(55) 

(51) 26-05 (11) 26588 (22) 2020 08 31 (21) 28880
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Lampa
(55) 

(51) 26-05 (11) 26589 (22) 2020 08 31 (21) 28881
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW

(54) Lampa
(55) 

(51) 19-08 (11) 26590 (22) 2020 09 11 (21) 28910
(73) DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(72) MYŚLIWIEC SEBASTIAN
(54) Etykieta opakowania
(55) 

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 20925 2019 02 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 20970 2019 03 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 20969 2019 03 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 14557 2019 03 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 07315 2019 03 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 00524 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 00525 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 00536 2019 09 15 Prawo wygasło w całości .
(11) 00707 2019 09 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 06025 2019 09 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 08105 2019 09 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 08118 2019 09 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 08239 2019 09 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 08768 2019 09 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 09000 2019 07 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 14906 2019 09 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 15198 2019 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 15199 2019 09 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 15202 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 15366 2019 09 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 15491 2019 09 30 Prawo wygasło w całości .
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(11) 15639 2019 09 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 15642 2019 09 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 15648 2019 09 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 17841 2019 09 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 21238 2019 09 15 Prawo wygasło w całości .
(11) 21253 2019 09 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 21341 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 21342 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 21344 2019 09 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 21345 2019 09 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 21346 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 21347 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 21348 2019 09 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 21349 2019 09 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 21350 2019 09 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 21351 2019 09 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 21363 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 21365 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 21374 2019 09 10 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) 23138 A . Wykreślono: VECTRA MEDIA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142574805 
Wpisano: VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 170801142

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) 02-02 (11) DM/211 139 (15) 14 .06 .2019 (45) 20 .11 .2020
(73) Steffie Johanna Catharina Antonia Christiaens, 
Broekhuizerweg 24A, 5866 BA Swolgen (NL)
(54) 1 . Koszula, 2 . Zestaw koszul, 3 . T-shirt
(55) 

1.1      1.2    1.3 1.4  
 
 

2.1       2.2  
 

2.3  
 
 

3.1     3.2  
 

(51) 06-02 (11) DM/211 217 (15) 04 .09 .2020 (45) 20 .11 .2020
(73) Boris Fedorovich Arabadzhi, ul. Nagornayz 8, kv. 285, 108843 
Troitsk, Moskovskaya oblas, (RU)
(54) 1. Zmienne łóżeczko niemowlęce
(55) 

1.1     1.2     1.3     1.4  
 
 

1.5 1.6 1.7  
 
 

(51) 32-00 (11) DM/211 297 (15) 22 .08 .2020 (45) 27 .11 .2020
(73) David John Powell, Rhandir Trapp, SA19 6UD Llandeilo (GB)
(54) 1 . Logo
(55) 

1  
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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 331 417 do nr 331 550)

(111) 331417 (220) 2018 11 07 (210) 492436
(151) 2020 09 23 (441) 2019 01 07
(732) SKOREK-CZYŻEWSKA ANETA THESAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THESAN
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .03, 02 .01 .01, 26 .04 .14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie 
i hurtowni oraz drogą internetową akcesoriów do stolarki budowla-
nej w postaci klamek, zawiasów, okuć okiennych i drzwiowych, sa-
mozamykaczy, automatyki do drzwi przesuwnych, wkładek do zam-
ków, zamków, rolet, żaluzji, markiz, odbojników do drzwi i okien .

(111) 331418 (220) 2016 10 27 (210) 463244
(151) 2020 10 23 (441) 2018 06 04
(732) ZŁOTE TARASY TOWER WARSAW III S .A .R .L SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYLIGHT
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papie-
rowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki w  odniesieniu 
do  nieruchomości, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, mate-
riały szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjątkiem aparatów, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, pu-
blikacje drukowane, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki w odnie-
sieniu do nieruchomości, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, ka-
lendarze, torby, opakowania z  papieru, tektury, mapy, przewodniki 
turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, 
wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów i usług: produkty chemiczne, kleje, 
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farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekorato-
rów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czysz-
czenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetle-
niowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, 
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrun-
kowe środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o  napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i  łyżki, 
broń biała, Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty 
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne 
ognie, wyroby z  metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro-
nometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych 
materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały 
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla ar-
tystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz-
nych do  pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra 
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróż-
ne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, ma-
teriały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów wyroby z drewna, 
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub 
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowe-
go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, 
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia 
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg, 
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i  produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i  słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra-
wy),przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce 
i  warzywa, nasiona, naturalne rośliny i  kwiaty, karma dla zwierząt, 
słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, 
przybory dla palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i  kupowanie, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branży spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, RTV, AGD, kosmetycz-
nej, jubilerskiej, zabawkowej pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii han-
dlowej i  supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu 
za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi ba-
dania rynku, w tym w celach handlowych w odniesieniu do nierucho-
mości, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów 
handlowych, usługowych, hotelowych i  rozrywkowych, administro-
wanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama w od-
niesieniu do nieruchomości, Usługi marketingowe, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej w  odniesieniu do  nieruchomości, Usługi 
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich w odniesieniu do nieru-
chomości, zarządzanie w  działalności handlowej administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i  administracja 
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradz-
two i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodar-
czej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieru-
chomościami, marketing, organizacja i  przeprowadzenie promocji 
sprzedaży oraz doradztwo w  tym zakresie, informacja handlowa 
i  doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej w  odniesieniu 
do nieruchomości, informacja handlowa i doradztwo w zakresie re-
klamy w odniesieniu do nieruchomości, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlo-
wych i reklamowych w odniesieniu do nieruchomości, organizowanie 
pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i  promocyj-
nych w odniesieniu do nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 

na cele reklamowe w odniesieniu do nieruchomości, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w odniesieniu do nieru-
chomości, organizacja pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia, 
usługi finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościa-
mi, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wy-
najmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem po-
wierzchni, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem powierzchni usługowej, pośrednictwo w sprawach mająt-
ku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednic-
twa w  sprawach związanych z  nieruchomościami, prowadzenie 
agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, pro-
wadzenie biur i  nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowa-
nie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie 
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowy-
mi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i han-
dlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na  cele dobroczynne, 
usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych trans-
akcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nierucho-
mości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, 37 usłu-
gi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczą-
ce nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa 
i  czyszczenie pojazdów w  stacjach obsługi, informacja budowlana, 
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, 
konserwacja i  naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów 
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie 
okien, instalowanie i  naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyj-
nych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, in-
stalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamanio-
wych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po-
dróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowa-
nie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane 
ze sportem i kulturą oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, 
rozrywkowych oraz sportowych w odniesieniu do nieruchomości, or-
ganizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usłu-
gi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kino-
wych, organizowanie i  prowadzenie konferencji w  odniesieniu 
do nieruchomości, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, restauracje .

(111) 331419 (220) 2019 07 30 (210) 502907
(151) 2020 01 09 (441) 2019 09 23
(732) GOŁĘBIEWSKA KAROLINA PRO MEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unfollow
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria sztuczna, biżuteria szlachetna, bi-
żuteria emaliowana, breloki do kluczy, zawieszki, 24 bielizna kąpie-
lowa, ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe, ręczniki z kaptu-
rem, ręczniki dla dzieci, 25 bielizna, odzież sportowa, T-shirty, bluzki, 
bluzy, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kąpielówki, 
spodnie, spodnie sportowe, spodnie kolarskie, spodnie dresowe, 
spodnie joggingowe, spodnie narciarskie, spodenki, spodenki ką-
pielowe, spodenki bokserskie, spodenki dla rowerzystów, koszule 
i spódniczki do golfa, kombinezony piankowe, czapki, czapki z dasz-
kiem, czapki do  gry w  golfa, skarpetki, rękawiczki, szaliki, apaszki, 
krawaty, opaski na  głowę, opaski przeciwpotne do  tenisa, opaski 
przeciwpotne na nadgarstek, paski, paski tekstylne, buty, buty spor-
towe, buty golfowe, klapki, płaszcze, płaszcze plażowe, płaszcze 
sportowe, płaszcze przeciwdeszczowe, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie 
biżuterii, biżuterii sztucznej, biżuterii szlachetnej, biżuterii emalio-
wanej, breloków do kluczy, zawieszek, bielizny, bielizny kąpielowej, 
ręczników, ręczników kąpielowych, ręczników plażowych, ręczników 
z kapturem, ręczników dla dzieci, bielizny, odzieży sportowej, T-shir-
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tów, bluzek, bluz, bluz z kapturem, bluz dresowych, bluz polarowych, 
kąpielówek, spodni, spodni sportowych, spodni kolarskich, spodni 
dresowych, spodni joggingowych, spodni narciarskich, spodenek, 
spodenek kąpielowych, spodenek bokserskich, spodenek dla rowe-
rzystów, koszul i spódniczek do golfa, kombinezonów piankowych, 
czapek, czapek z daszkiem, czapek do gry w golfa, skarpetek, rękawi-
czek, szalików, apaszek, krawatów, opasek na głowę, opasek przeciw-
potnych do tenisa, opasek przeciwpotnych na nadgarstek, pasków, 
pasków tekstylnych, butów, butów sportowych, butów golfowych, 
klapek, płaszczy, płaszczy plażowych, płaszczy sportowych, płaszczy 
przeciwdeszczowych .

(111) 331420 (220) 2019 10 28 (210) 506168
(151) 2020 09 17 (441) 2019 12 02
(732) KORDYLEWSKA KATARZYNA, Wilczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF ZEN
(540) 

(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkolenio-
we dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy w  zakresie rozwoju 
osobistego, nauczanie praktyk medytacyjnych, organizacja i  prze-
prowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, 
trening rozwoju osobistego, trening medytacji, usługi szkoleniowe 
dla biznesu .

(111) 331421 (220) 2017 11 17 (210) 479151
(151) 2018 07 05 (441) 2018 03 05
(732) ZGLINICKI MARCIN USM, Czernikowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USM
(540) 

(591) szary, biały, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 40 obróbka metali .

(111) 331422 (220) 2019 12 13 (210) 508037
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) OWCZAREK RAFAŁ WALZ TRADE, Kamyk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALZTRADE
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami 
budowlanymi, usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów 
budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami 
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  ręcznymi urządzeniami 
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pojaz-
dami, usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem do  robót 

ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolni-
czym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami 
do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzę-
dziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoria-
mi metalowymi .

(111) 331423 (220) 2019 12 19 (210) 508254
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RYBKA
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia na-
uczycieli pływania, doradztwo w  zakresie sprawności fizycznej, in-
struktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacje dotyczące eduka-
cji sportowej, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauka w  zakresie 
sportu, nauka nurkowania, organizowanie szkoleń sportowych, pro-
wadzenie zajęć w  zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnia-
nie materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej 
dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szko-
lenia w  zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia 
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie sportowe, szkolenie w za-
kresie sprawności fizycznej, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w  dziedzinie zdrowia i  sprawności fizycznej, udzielanie informacji 
związanych z  wychowaniem fizycznym za  pośrednictwem strony 
internetowej online, udzielanie informacji związanych z treningiem 
fizycznym za  pośrednictwem strony internetowej online, usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i  instruktażowe 
w  zakresie sportu, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycz-
nej, usługi edukacyjne i  szkoleniowe związane ze  sportem, usługi 
fitness klubów, usługi edukacyjne związane z wodą, usługi ośrodków 
sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć podwod-
nych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], 
usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji 
sportowej, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć spor-
towych, zajęcia w  zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi w  zakresie 
treningu fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
sportu, zapewnianie instruktażu i  sprzętu w  dziedzinie ćwiczeń fi-
zycznych, usługi pisania blogów, usługi w zakresie przygotowywania 
programów nauczania, organizowanie programów szkoleniowych, 
organizowanie kursów stosujących metody nauczania programo-
wanego, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania 
pływania, organizowanie programów szkoleniowych w zakresie pły-
wania, organizowanie kursów stosujących metody nauczania pro-
gramowanego w zakresie pływania .

(111) 331424 (220) 2020 06 22 (210) 515024
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) NIŻANKIEWICZ GRZEGORZ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) System od Góry w Dół
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, teczki 
na dokumenty [artykuły biurowe], skoroszyty na dokumenty .

(111) 331425 (220) 2017 07 31 (210) 474804
(151) 2019 09 06 (441) 2018 07 16
(732) THERMOVAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMOVAL
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy zawarte w tej klasie, 11 urządze-
nia do ogrzewania, suszenia, wentylacji .
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(111) 331426 (220) 2018 04 10 (210) 484624
(151) 2019 02 19 (441) 2018 10 22
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Varsavianistyczna Szkoła
(540) 

(591) czarny, szary, biały, żółty, czerwony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .22, 24 .01 .05
(510), (511) 16 papier i  karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne 
i  biurowe, z  wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, 
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna .

(111) 331427 (220) 2018 05 21 (210) 486139
(151) 2018 11 30 (441) 2018 07 30
(732) DZIĘGIELEWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y
(540) 

(531) 26 .13 .25
(510), (511) 25 odzież, 28 karty do  gry, 41 prezentowanie pokazów 
magii .

(111) 331428 (220) 2018 05 23 (210) 486233
(151) 2018 10 26 (441) 2018 07 09
(732) GAŁKOWSKI TOMASZ WUJOPOL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM Bazar Miejski
(540) 

(531) 26 .05 .01, 26 .05 .12, 26 .05 .16, 26 .05 .18, 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, artykułów gospodarstwa domowe-
go, rękodzieła, biżuterii, książek, sprzętu elektronicznego i  sporto-
wego, nośników audio-video, wyposażenia wnętrz .

(111) 331429 (220) 2018 06 25 (210) 487517
(151) 2019 07 31 (441) 2018 07 30
(732) OSTEOMEDIS-CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Osteomedis

(510), (511) 44 akupunktura, opieka zdrowotna związana z akupunk-
turą, osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią, rehabilita-
cja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja pacjentów 
uzależnionych od alkoholu, informacja medyczna, pomoc medyczna, 
opieka pielęgniarska-medyczna, ambulatoryjna opieka medyczna, 
medyczna pielęgnacja stóp, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc 
medyczna w nagłych wypadkach, opieka medyczna i analizy zwią-
zane z leczeniem pacjenta, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], 
terapia mowy, terapia ciepłem [medyczna], terapia mowy i  słuchu, 
poradnictwo związane z  terapią zajęciową, terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, fizjoterapia, leczenie alergii, leczenie psycholo-
giczne, usługi analiz laboratoryjnych związanych z  leczeniem ludzi, 
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usłu-
gi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, usługi w zakresie patolo-
gii związane z leczeniem osób, usługi badań medycznych związane 
z  diagnozowaniem i  leczeniem chorób, usługi medyczne związane 
z  usuwaniem, leczeniem i  przetwarzaniem szpiku kostnego, usłu-
gi medyczne związane z  usuwaniem, leczeniem i  przetwarzaniem 
komórek macierzystych, usługi medyczne związane z  usuwaniem, 
leczeniem i  przetwarzaniem komórek ludzkich, leczenie zwichnięć 
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifu-
ku), usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczo-
ne przez laboratorium medyczne, usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medyczne 
związane z  usuwaniem, leczeniem i  przetwarzaniem krwi pępowi-
nowej, usługi badań przesiewowych w  zakresie zapalenia wątroby, 
badania medyczne, medyczne badania osób, badania poziomu cho-
lesterolu, badania przesiewowe osteoporozy, usługi badania cukrzy-
cy, badania przesiewowe, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], 
badania genetyczne do celów medycznych, usługi w zakresie bada-
nia moczu, usługi w zakresie badania surowic, badania rentgenow-
skie w celach medycznych, usługi badania korzystania z leków, bada-
nia przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania 
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia .

(111) 331430 (220) 2018 08 03 (210) 489004
(151) 2019 01 10 (441) 2018 09 17
(732) MUCHA ANITA X-FINDER, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-Finder
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .24, 24 .17 .24
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, aplikacje do  pobrania 
na smartfony .

(111) 331431 (220) 2018 09 11 (210) 490422
(151) 2019 02 20 (441) 2018 11 05
(732) WASILEWSKA RENATA HEMP NAVIGATOR, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RONIN
(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych .

(111) 331432 (220) 2018 10 02 (210) 491183
(151) 2019 03 12 (441) 2018 11 19
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(732) JAN-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zamość (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grochola Prawdziwy Chleb .
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, kanapki, 43 
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, serwowanie jedze-
nia i napojów, usługi kawiarni i cukierni, snack-bary .

(111) 331433 (220) 2018 11 05 (210) 492304
(151) 2019 04 24 (441) 2019 01 07
(732) GRYŃ GRZEGORZ GREGOR SKLEPY MONOPOLOWE,  
Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BORYS
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, złoty, brązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .21, 26 .04 .04, 05 .03 .13
(510), (511) 32 piwo, 33 wino, wódka .

(111) 331434 (220) 2018 11 20 (210) 492850
(151) 2019 04 11 (441) 2018 12 27
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSL
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .23, 26 .01 .01, 26 .01 .06
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, 7 urządzenia 
do przenoszenia i  transportu, mechanizmy sterownicze do maszyn 
i  silników, 9 panele sterowania wind, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, kontrolery, 20 meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja, 39 pakowanie i składowanie towarów, 42 usługi pro-
jektowania, rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego .

(111) 331435 (220) 2018 12 27 (210) 494229
(151) 2019 06 24 (441) 2019 02 25
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milano Design by Paul Rovicky
(540) 

(531) 05 .05 .21, 26 .04 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte 
w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zakupowe, 

kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki, kosme-
tyczki, wizytowniki, etui na  karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry 
zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i pa-
rasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 
odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz męskie .

(111) 331436 (220) 2017 10 31 (210) 478499
(151) 2020 08 27 (441) 2017 12 27
(732) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEO System
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 9 urządzenia do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na-
graniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie 
i  programy komputerowe, części do  komputerów i  innych urządzeń 
w postaci kart przeciwwirusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, 
oprogramowanie i  urządzenia zabezpieczające urządzenia, sieci lub 
dane, 35 usługi w  zakresie specjalistycznego doradztwa handlowe-
go i  gospodarczego, zgrupowanie artykułów dotyczących sprzętu 
przetwarzającego dane i  komputery, oprogramowania, programów 
komputerowych, części do komputerów i innych urządzeń w postaci 
kart przeciwwirusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, oprogra-
mowania i  urządzeń zabezpieczających urządzenia, 38 telekomuni-
kacja, transmisja danych, przesyłanie informacji za pomocą urządzeń 
elektronicznych, zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, 
sieci komputerowych, Internetu, łączności satelitarnej, bezprzewo-
dowych sieci komunikacyjnych i  kablowych, udostępnianie stron 
internetowych, baz danych, elektronicznych tablic ogłoszeń, forów 
on-line, katalogów, muzyki, programów wideo i  audio, komunikacja 
przez komputer, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne do-
tyczące wszystkich wyżej wymienionych, 41 nauczanie, kształcenie 
i  organizowanie szkoleń dotyczących systemów i  sieci komputero-
wych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, 42 naukowe 
i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, przemysłowa 
analiza i  badanie usług, projektowanie, ekspertyzy i  rozwój sprzętu 
komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu 
przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania 
danych oraz urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci kompute-
rowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń 
do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
programowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
wypożyczanie komputerów, archiwizacja elektronicznych baz danych, 
usługi w  zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi 
w  zakresie odzyskiwania utraconych danych z  komputerowych baz 
danych, informacja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie wła-
sności intelektualnej oprogramowania i sprzętu komputerowego .

(111) 331437 (220) 2018 08 17 (210) 489465
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czerwony, granatowy, niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 25 .07 .20, 25 .07 .21, 29 .01 .15
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(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, organizowanie wystaw i  targów w celach handlowych lub 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi impre-
sariów w działalności artystycznej, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, produkcja filmów reklamowych, usługi promocji 
i reklamy, 41 usługi organizowania koncertów, balów i imprez o cha-
rakterze promocyjnym, rozrywkowym i  kulturalnym propagujące 
kulturę polską i szkocką, usługi organizowania projekcji, sympozjów, 
konferencji, zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych, poka-
zów mody, wystaw, spotkań dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów, 
manifestacji i  pochodów poświęconych problemom społecznym 
i  kulturalnym Szkocji, usługi organizowania spotkań, zlotów i  obo-
zów dla dorosłych, dzieci i młodzieży propagujących relacje polsko-
-szkockie .

(111) 331438 (220) 2018 09 13 (210) 490490
(151) 2020 09 29 (441) 2019 02 04
(732) ALVENTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALVENTA
(510), (511) 1 kwas fosforowy, sole kwasu fosforowego, mieszanki 
wielofosforanowe, fosforan melaminy, soda barwiona, siarczan ma-
gnezu, nawozy na  bazie siarczanu magnezu, nawozy PK, nawozy 
NPK, nawozy NP, azotan sodu, saletra wapniowa, saletra magnezo-
wa, saletra potasowa, saletry sodowo-potasowe, zasadowy siarczan 
chromu, tlenek chromu, dwuchromian sodu, dwuchromian potasu, 
bezwodnik kwasu chromowego, sprężone powietrze, woda demi-
neralizowana nie do celów medycznych, 4 energia elektryczna, gaz 
ziemny, 33 wyroby alkoholowe, 35 usługi reklamowe, marketingu, 
promocji i  sprzedaży produktów, 36 usługi rachunkowo-finanso-
we, 37 usługi budowlane, 39 usługi pakowania, przechowywania 
i  transportu, przesyłania energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, 
wody i sprężonego powietrza, 40 unieszkodliwianie odpadów prze-
mysłowych, 42 usługi przemysłu chemicznego w  zakresie prowa-
dzenia prac badawczo-rozwojowych i projektowania dla przemysłu 
chemicznego, utylizacji odpadów stałych i ścieków przemysłowych, 
analiz i badań chemicznych oraz kontroli jakości, usługi informatycz-
ne, 45 usługi ochroniarskie .

(111) 331439 (220) 2018 12 21 (210) 494184
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna (PL);
ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENTOMARKET
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna; aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych; analizatory do użytku medyczne-
go; aparatura do radioterapii; aparatura i instalacje do wytwarzania 
promieni rentgenowskich do celów medycznych; aparatura i instru-
menty chirurgiczne; biodegradowalne implanty do zespalania kości; 
aparatura i  instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne; 
protezy kończyn, oczu i  zębów; artykuły ortopedyczne; materia-
ły do  zszywania stosowane w  chirurgii; fotele dentystyczne; fotele 
do celów medycznych lub dentystycznych; futerały na instrumenty 
medyczne; implanty chirurgiczne składające się ze  sztucznych ma-
teriałów; inkubatory do  celów medycznych; kamery endoskopowe 
do  celów medycznych; kompresory chirurgiczne; sztyfty denty-
styczne do sztucznych zębów; lampy do celów medycznych; lampy 
ultrafioletowe do  celów medycznych; lusterka stosowane w  chirur-
gii; maski anestezjologiczne; materiały do  zszywania; miski do  ce-
lów medycznych; nici chirurgiczne; nożyczki chirurgiczne; protezy 
dentystyczne; pojemniki na  odpady pochodzenia medycznego; 
urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria dentystyczne i ortodon-
tyczne; spluwaczki do celów medycznych; sztuczne szczęki; sztuczne 
zęby; urządzenia do użytku w ortodoncji; urządzenia i  instrumenty 
medyczne; wiertła dentystyczne; zestawy do irygacji; materiały opa-
trunkowe; urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych 
lub stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i detalicz-
na oraz sprzedaż internetowa w odniesieniu do aparatury, urządzeń 
i  instrumentów oraz przyborów i  akcesoriów chirurgicznych, me-
dycznych i stomatologicznych; promocja i marketing w odniesieniu 

do  aparatury, urządzeń i  instrumentów oraz przyborów chirurgicz-
nych, medycznych i  stomatologicznych; usługi handlu hurtowego 
w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sani-
tarnych oraz materiałów medycznych; sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 331440 (220) 2019 01 10 (210) 494635
(151) 2020 09 23 (441) 2019 04 15
(732) PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK ANNA, KLIMASZEWSKI MARIUSZ 
REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES 
SPÓŁKA CYWILNA, Długobórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) db PROGRES
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 07 .03 .11, 26 .03 .01, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe w  ubezpieczeniach 
majątkowych i na życie .

(111) 331441 (220) 2019 02 19 (210) 496134
(151) 2020 10 05 (441) 2019 04 15
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Uroda SUPLEMENT DIETY WŁOSY SKÓRA PAZNOKCIE 
BIOTYNA, KOLAGEN, BAMBUS
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, różowy, ciemnoróżowy
(531) 29 .01 .14, 05 .11 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .17, 24 .17 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 25 .07 .01, 25 .07 .08
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, 
suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i online towarów: dietetyczna żywność i substan-
cje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, oleje jadalne .

(111) 331442 (220) 2019 04 18 (210) 498993
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CODETWO
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, biały, niebieski
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
i  aplikacje desktopowe, oprogramowanie i  aplikacje serwerowe, 
oprogramowanie i  aplikacje mobilne, oprogramowanie do  zarzą-
dzania pocztą e-mail, oprogramowanie do  synchronizacji, migracji 
i tworzenia kopii zapasowych danych, oprogramowanie komputero-
we do  użytku w  zarządzaniu relacjami z  klientami (CRM), oprogra-
mowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, serwery w chmurze, elektronicz-
ne bazy danych, 35 przetwarzanie danych, komputerowe przetwa-
rzanie danych, przetwarzanie danych w  chmurze, analiza danych 
biznesowych, analiza danych w chmurze, skomputeryzowane zarzą-
dzanie danymi, zarządzanie danymi w chmurze, skomputeryzowane 
zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz 
danych on-line, kompilacja informacji statystycznych, opracowywa-
nie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, 
sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działalności 
gospodarczej, analizy i  raporty statystyczne, dostarczanie skompu-
teryzowanych danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie, 
rejestrację i transkrypcję danych statystycznych, opracowywanie in-
formacji statystycznych w chmurze, usługi sprzedaży on-line w zakre-
sie programów komputerowych, 42 programowanie komputerów, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie apli-
kacji mobilnych, projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie systemów kom-
puterowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], wynajmowanie 
serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, chmura obliczeniowa, 
projektowanie komputerowej bazy w  chmurze, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line 
nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w  chmurze, projektowanie, tworzenie i  programowanie 
stron internetowych, projektowanie i  opracowywanie oprogramo-
wania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projekto-
wanie i  opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi w  zakresie 
pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników 
programów komputerowych, usługi doradcze i  informacyjne zwią-
zane z  projektowaniem, programowaniem i  utrzymywaniem opro-
gramowania komputerowego, usługi inżynieryjne związane z auto-
matycznym przetwarzaniem danych, utrzymywanie, projektowanie 
i opracowywanie elektronicznych bazy danych, usługi składowania 
danych .

(111) 331443 (220) 2019 04 24 (210) 499132
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) WĄTROBA PIOTR PPHU W .IP ., Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W .IP .
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca .

(111) 331444 (220) 2019 05 14 (210) 499736
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 09
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAPDUO
(510), (511) 5 fungicydy .

(111) 331445 (220) 2019 05 23 (210) 500188
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07

(732) BORKOWICZ PAWEŁ JAN LINEARIC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) linearic
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .13
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, przenośne głośniki, głośniki 
bezprzewodowe, głośniki inteligentne, przełączniki głośników, sys-
temy głośnikowe, stojaki na głośniki, domowe głośniki audio, głośni-
ki [sprzęt audio], głośniki do  wideokonferencji, uchwyty do  głośni-
ków, elektroniczne zwrotnice głośnikowe, głośniki z wbudowanymi 
wzmacniaczami, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, 
głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, urządzenia 
głośnikowe ostrzegawcze, do montażu na dachach pojazdów uprzy-
wilejowanych, elektroniczne procesory sygnałów audio do  kom-
pensacji zniekształceń dźwięku w  głośnikach, wzmacniacze dźwię-
ku, wzmacniacze audio, tunery wzmacniacze, wzmacniacze mocy, 
wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze 
cyfrowe, wzmacniacze stereo, wzmacniacze słuchawkowe, wzmac-
niacze sygnałów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze wi-
deo, scalone wzmacniacze audio, wzmacniacze małej częstotliwości, 
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, wzmacniacze 
do  instrumentów muzycznych, miksery dźwięku z  wbudowanymi 
wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do  sterowania 
wzmacniaczami, miksery wideo, miksery dźwięku, miksery audio, 
miksery [sprzęt audio], miksery do  mikrofonów, stoły mikserskie 
[sygnały], cyfrowe pulpity mikserskie, stoły mikserskie do mieszania 
dźwięków do użytku w studiach nagrań, kable koncentryczne, kable 
telekomunikacyjne, kable połączeniowe, kable audio, kable elektro-
niczne, kable wideo, kable do  mikrofonów, kable typu jack, kable 
do głośników, kable do multimetrów, kable do transmisji danych, ka-
ble elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, mikrofony, przy-
ciski mikrofonów, wtyczki do  mikrofonów, stojaki do  mikrofonów, 
mikrofony [do  urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do  urzą-
dzeń łączności, zestawy słuchawek z mikrofonem, rozgałęźniki elek-
troniczne do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, 
końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, odtwarzacze płyt, 
odtwarzacze wideo, odtwarzacze stereo, odtwarzacze MP3, odtwa-
rzacze DVD, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze 
mediów, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt fono-
graficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, cyfrowe odtwa-
rzacze wideo, cyfrowe odtwarzacze muzyki, przenośne odtwarzacze 
muzyczne .

(111) 331446 (220) 2019 05 23 (210) 500189
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) BORKOWICZ PAWEŁ JAN LINEARIC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akustyk
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .24, 16 .01 .04, 
16 .01 .25, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .07, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 
26 .04 .18, 26 .04 .22, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .07, 26 .11 .10
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, przenośne głośniki, głośniki 
bezprzewodowe, głośniki inteligentne, przełączniki głośników, sys-
temy głośnikowe, stojaki na głośniki, domowe głośniki audio, głośni-
ki [sprzęt audio], głośniki do  wideokonferencji, uchwyty do  głośni-
ków, elektroniczne zwrotnice głośnikowe, głośniki z wbudowanymi 
wzmacniaczami, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, 
głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, urządzenia 
głośnikowe ostrzegawcze, do montażu na dachach pojazdów uprzy-
wilejowanych, elektroniczne procesory sygnałów audio do  kom-
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pensacji zniekształceń dźwięku w  głośnikach, wzmacniacze dźwię-
ku, wzmacniacze audio, tunery wzmacniacze, wzmacniacze mocy, 
wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze 
cyfrowe, wzmacniacze stereo, wzmacniacze słuchawkowe, wzmac-
niacze sygnałów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze wi-
deo, scalone wzmacniacze audio, wzmacniacze małej częstotliwości, 
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, wzmacniacze 
do  instrumentów muzycznych, miksery dźwięku z  wbudowanymi 
wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do  sterowania 
wzmacniaczami, miksery wideo, miksery dźwięku, miksery audio, 
miksery [sprzęt audio], miksery do  mikrofonów, stoły mikserskie 
[sygnały], cyfrowe pulpity mikserskie, stoły mikserskie do mieszania 
dźwięków do użytku w studiach nagrań, kable koncentryczne, kable 
telekomunikacyjne, kable połączeniowe, kable audio, kable elektro-
niczne, kable wideo, kable do  mikrofonów, kable typu jack, kable 
do głośników, kable do multimetrów, kable do transmisji danych, ka-
ble elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, mikrofony, przy-
ciski mikrofonów, wtyczki do  mikrofonów, stojaki do  mikrofonów, 
mikrofony [do  urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do  urzą-
dzeń łączności, zestawy słuchawek z mikrofonem, rozgałęźniki elek-
troniczne do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, 
końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, odtwarzacze płyt, 
odtwarzacze wideo, odtwarzacze stereo, odtwarzacze MP3, odtwa-
rzacze DVD, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze 
mediów, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt fono-
graficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, cyfrowe odtwa-
rzacze wideo, cyfrowe odtwarzacze muzyki, przenośne odtwarzacze 
muzyczne  .

(111) 331447 (220) 2019 07 26 (210) 502762
(151) 2020 10 06 (441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SanBull Classic
(540) 

(591) bordowy, czarny, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .02
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj-
ne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, preparaty 
witaminowe dla zwierząt, 29 mleko dla zwierząt, mleczne produkty 
dla zwierząt, 31 preparaty zwiększające niesienie się u drobiu, maku-
chy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt .

(111) 331448 (220) 2019 08 07 (210) 503255
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) PLATINUM OSTRÓDA-SPÓŁDZIELNIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY-OSTRÓDA .PL
(540) 

(531) 26 .05 .01, 26 .05 .24, 26 .13 .25, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe dotyczące hoteli, organizowanie i  prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów 

i wystaw w celach reklamowych, wypożyczanie infrastruktury i wy-
posażenia dla potrzeb targów i  wystaw handlowo-reklamowych 
nie  ujętych w  innych klasach, rozpowszechnianie materiałów i  ga-
dżetów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, zarządzanie hotelowymi programami mo-
tywacyjnymi osób trzecich, pomoc w  prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, 
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie działalnością hoteli, 
dla osób trzecich, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], za-
rządzanie hotelami na  rzecz osób trzecich, usługi biurowe, usługi 
sekretarskie świadczone przez hotele, doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i zarządzaniem hotelami, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, outsourcing, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, 
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hote-
lowych, 36 ubezpieczenia dla hoteli, ubezpieczenie zakwaterowania 
hotelowego, usługi finansowe związane z hotelami, zarządzanie i ad-
ministrowanie nieruchomościami, wynajem i  dzierżawa nierucho-
mości, doradztwo w sprawach finansowych, wynajem mieszkań, wy-
najem pomieszczeń biurowych, 39 organizowanie podróży 
z i do hotelu, organizowanie podróży i wycieczek turystycznych, pilo-
towanie, rezerwowanie miejsc na  podróż, zwiedzanie turystyczne, 
usługi przewodników turystycznych, wypożyczanie pojazdów, usłu-
gi pakowania, przewożenia, składowania i magazynowania towarów, 
wynajem miejsc parkingowych, prowadzenie parkingów, usługi kie-
rowców, wypożyczanie quadów, rowerów, 41 usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozryw-
kowego w hotelach, organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, 
kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i  konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją 
i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenero-
wych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych 
(usługi rozrywkowe), organizacja i prowadzenie obozów i zawodów 
sportowych, usługi obiektów sportowych, w tym wyciągów narciar-
skich, basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organi-
zacja i prowadzenie obozów wakacyjnych (usługi rozrywkowe), wy-
pożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz 
targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych kla-
sach, organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskader-
skich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień 
teatralnych, występów muzycznych, spektakli laserowych i pirotech-
nicznych, parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsłu-
gą dyskotek, prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, obsłu-
ga sal gry, obsługa gier w  systemie on-line, prowadzenie klubów 
bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), kluby zdrowia, 
kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji, kluby fitness, obsłu-
ga pól golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie sprzętu ra-
diowego, telewizyjnego oraz hi-fi, usługi zespołów muzycznych, wy-
najmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu do paintballa 
i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie 
sprzętu i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, pro-
wadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, organizowanie 
przejażdżek powozami, kuligów, usługi szkoleniowe dotyczące 
sprzątania hoteli, 43 usługi hotelowe, informacja hotelowa, rezerwa-
cje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], informacja na  temat hoteli, usługi 
hoteli i moteli, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja zakwatero-
wania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organi-
zowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w ho-
telach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc 
noclegowych w  hotelach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych 
klientów, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, świad-
czenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyj-
ne związane z hotelami, usługi w zakresie zakwaterowania w hote-
lach, rezerwacja hotelowa na  rzecz osób trzecich, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi w  zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hote-
lowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, 
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usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, świadcze-
nie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
agencji w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, usługi 
agencji podróży w  zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, 
usługi doradcze w  zakresie sprzętu i  obiektów hotelowych, usługi 
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, wynaj-
mowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, szkolenia oraz imprezy, wy-
najmowanie domków letniskowych, hotele dla zwierząt domowych, 
usługi hoteli dla zwierząt domowych, wypożyczanie ręczników 
do  hoteli, wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie zasłon 
do hoteli, wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, wypożycza-
nie dekoracyjnych obić ściennych do  hoteli, wypożyczanie namio-
tów i  innych konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli, w  tym 
mebli ogrodowych, cateringowych i konferencyjnych, bielizny stoło-
wej, naczyń i  sztućców, usługi w  zakresie wyposażenia i  urządzeń 
kempingowych, usługi restauracji hotelowych, organizowanie posił-
ków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hote-
lowe usługi cateringowe, usługi cateringowe, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 akupunktura, 
aromaterapia, badania przesiewowe, badania w  zakresie diagnozy 
stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, doradztwo dietetycz-
ne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie bio-
rytmów, doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, fizjotera-
pia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dzie-
dziny żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nad-
używających środki odurzające, leczenie w  zakresie kontroli wagi 
ciała, masaż, monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami re-
dukcji wagi, ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, opieka medyczna 
i  zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, 
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, pila-
tes terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzo-
rowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pla-
nowanie programów odchudzających, pomoc osobom w  rzucaniu 
palenia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywia-
nia, poradnictwo związane z  terapią zajęciową, profesjonalne do-
radztwo w  zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w  zakresie 
żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, pro-
fesjonalne doradztwo związane z dietą, rehabilitacja fizyczna, reha-
bilitacja pacjentów uzależnionych od  alkoholu, usługi sanatoriów, 
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, terapia anty-
nikotynowa, terapia w  zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa 
i  rehabilitacja, udzielanie informacji w  zakresie suplementów diety 
i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez 
telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji 
związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z tra-
dycyjnym masażem japońskim, udzielanie informacji związanych 
z  suplementami diety i  odżywczymi, usługi dietetyków, usługi do-
radcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i  informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie od-
żywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w za-
kresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowot-
nej [medyczne], usługi doradcze w  zakresie odchudzania, usługi 
tymczasowej opieki zastępczej w  postaci pomocy pielęgniarskiej, 
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi 
w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie krioterapii, usługi 
w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia uzależ-
nień, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie od-
chudzania, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, 
usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie 
terapii zajęciowej, usługi w  zakresie zarządzania stresem, usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i  sprzętu 
do  rehabilitacji fizycznej, zapewnianie tymczasowej opieki zastęp-
czej, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, do-
radztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, do-
radztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, salony fryzjerskie, 
fryzjerstwo, higiena i  pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące ko-
smetyków, usługi manicure, obsługa łaźni publicznych do celów sa-
nitarnych, obsługa obiektów i sprzętu saun, świadczenie usług przez 
salony piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi 

doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące 
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi fryzjer-
skie, usługi gabinetów odchudzania, usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi 
lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakre-
sie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi manicure i pedicure, usługi 
odsysania tłuszczu, usługi opalania natryskowego, usługi opalania 
skóry dla ludzi w  celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji urody, 
usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycz-
nych, usługi salonów piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w  zakresie makijażu, usługi 
w  zakresie pielęgnacji skóry, usługi w  zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, usługi w  zakresie udostępniania saun, usługi w  zakresie 
udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, zabiegi higieniczne dla ludzi, 
zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, 45 usługi bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakre-
sie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób .

(111) 331449 (220) 2019 08 19 (210) 503623
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) PRĘCIKOWSKI WITOLD PIOTR, Bukowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) apkdetect
(510), (511) 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, analizowanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w  celu ochrony da-
nych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
monitorowanie systemów komputerowych do  celów bezpieczeń-
stwa, usługi programowania komputerowego w  zakresie bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, usługi w  zakresie monitorowa-
nia systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w  zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów .

(111) 331450 (220) 2019 08 21 (210) 503667
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO ., LTD ., Daegu (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYUNDAI
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 8 żelazka elektryczne, 9 odbiorniki telewizyjne 3D, karty 
kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], instalacje automa-
tyczne do  sterowania dostępem, automatyczne systemy kontroli 
dostępu, elektryczne systemy kontroli dostępu, alarmy dźwiękowe, 
elektryczne urządzenia alarmowe inne niż do pojazdów, alarmy, ba-
terie alkaliczne, alarmy antywłamaniowe, odbiorniki audiowizualne, 
głośniki, urządzenia do monitorowania niemowląt, akumulatory sa-
mochodowe, baterie do  inwertorów UPS, urządzenia do ładowania 
baterii, ładowarki do  baterii, biometryczne urządzenia do  kontroli 
dostępu, biometryczne czytniki linii papilarnych, biometryczne 
czytniki geometrii dłoni, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, 
biometryczne urządzenia identyfikacyjne do  zarządzania czasem 
i  frekwencją, czytniki informacji biometrycznych, czytniki biome-
tryczne, biometryczne skanery siatkówki, skanery biometryczne, 
biometryczne urządzenia zabezpieczające, słuchawki [zakładane 
na  głowę] oraz słuchawki [douszne] bluetooth, głośniki bluetooth, 
odtwarzacze Blu-ray, przenośne radiomagnetofony, alarmy antyw-
łamaniowe, systemy antywłamaniowe i  przeciwpożarowe, małe 
baterie, kamery do  telewizji przemysłowej, kamery do  pojazdów, 
nawigacje samochodowe, głośniki samochodowe, telewizory samo-
chodowe, magnetowidy samochodowe, futerały dopasowane do te-
lefonów komórkowych, urządzenia telewizji przemysłowej do moni-
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toringu, odtwarzacze płyt kompaktowych, ładowarki do telefonów 
komórkowych, maszyny i  urządzenia kinematograficzne, aparatura 
łącznościowa dla statków powietrznych, aparatura łącznościowa dla 
pojazdów, oprogramowanie gier, oprogramowanie dla bezzałogo-
wych statków powietrznych, szkła kontaktowe, urządzenia głośno-
mówiące do  telefonów komórkowych, urządzenia do  bezprzewo-
dowej transmisji radiowej, aparaty fotograficzne cyfrowe, aparaty 
fotograficzne cyfrowe, ekrany wyświetlające wideo, elektroniczne 
pióra, ramki cyfrowe do  zdjęć, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrz-
nej [Digital signage], cyfrowe nagrywarki wideo, dyktafony cyfro-
we, radionamierniki, baterie suche, okulary kurzoodporne i  maski 
przeciwpyłowe, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki [douszne], bate-
rie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, elektryczne kable 
i rolki kabli do użytku w domu i ogrodzie, elektrycznie podświetla-
ne tablice wyświetlające, zamki elektryczne, gniazdka elektrycz-
ne, przełączniki elektryczne, elektryczne stacje meteorologiczne, 
elektryczne maski do  spawania, elektryczne i  elektroniczne alarmy 
antywłamaniowe, elektroniczne terminarze osobiste, tablice elektro-
niczne, elektroniczne szyldy cyfrowe, wyświetlacze elektroniczne, 
elektroniczne panele wskaźnikowe, elektroniczne tablice wyświe-
tlające, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne fotokopiarki, 
elektroniczne ramki do zdjęć, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, 
programy komputerowe do analizy komponentów komputera, prze-
dłużacze elektryczne, urządzenia do  identyfikacji twarzy do  zarzą-
dzania czasem i  frekwencją, urządzenie do  rozpoznawania twarzy 
do kontroli dostępu, telefony [nie smartfony], urządzenia do identy-
fikacji odcisków palców do zarządzania czasem i frekwencją, czujniki 
linii papilarnych do kontroli dostępu, alarmy pożarowe, urządzenia 
systemu GPS, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, skanery 
ręczne, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], słuchawki [zakła-
dane na głowę], baterie anodowe, terminale elektroniczne do pobo-
ru opłat na autostradzie, systemy kina domowego, systemy domo-
fonowe, domofony, przemienniki, inwertory [elektryczność], skanery 
tęczówki do kontroli dostępu, skanery tęczówki do kontroli dostępu 
oraz zarządzania czasem i  frekwencją, urządzenia do  karaoke, kla-
wiatury do telefonów komórkowych, wagi kuchenne, detektory lase-
rowe, laserowe przyrządy do pomiaru odległości, poziomnice lasero-
we, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, dalmierze laserowe, 
telewizory z  wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi (LCD), telewizory 
LED, systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, baterie litowe, 
przyrządy pomiarowe, przyrządy meteorologiczne, mikrofony, mifi 
(bezprzewodowe przenośne urządzenia do  mobilnego połączenia 
WiFi) do mobilnego połączenia WiFii, baterie do telefonów komór-
kowych, telefony komórkowe, modemy, monitory do systemów tele-
wizji przemysłowej, urządzenia do montowania kamer oraz monito-
rów, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, listwy zasilające z wieloma 
wtyczkami, urządzenia audiowizualne do pokazów metodą multiwi-
zji, instalacje do komunikacji sieciowej, sieciowe rejestratory video,, 
akumulatory NI-CD, akumulatory NI-MH, akumulatory niklowo-kad-
mowe, telewizory z  organicznymi diodami elektroluminescencyj-
nymi [OLED], gniazdka elektryczne, telewizory plazmowe, kompu-
tery kieszonkowe [PDA], osobiste urządzenia stereofoniczne, wagi 
do użytku osobistego, phablety, futerały oraz stojaki do  telefonów 
komórkowych, sprzęt fotograficzny, urządzenia do  fototelegrafii, 
komórki fotowoltaiczne, ładowarki przenośne, przenośna aparatura 
komunikacyjna, przenośne odtwarzacze multimedialne, ładowarki 
przenośne, telefony bezprzewodowe, banki energii, listwy zasila-
jące, odbiorniki telewizyjne, projektory, odzież ochronna inna niż 
do celów medycznych i chirurgicznych, okulary ochronne, ochronne 
maski na twarz do kasków ochronnych, folie ochronne na akcesoria 
dostosowane do smartfonów, maski ochronne do spawania, obuwie 
ochronne, radary, radia [odbiorniki radiowe], odbiorniki radiotelefo-
niczne, dalmierze [odległościomierze], czytniki [sprzęt do  przetwa-
rzania danych], kamery cofania do pojazdów, odbiorniki i nadajniki 
sygnałów, urządzenia do  odbioru satelitarnego, odtwarzacze płyt 
fonograficznych, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia zdal-
nego sterowania do kamer, urządzenia zdalnego sterowania do kon-
troli dostępu ludzi, kamery zdalnie sterowane, czujniki światła, de-
kodery telewizyjne, karty inteligentne [karty z  układem scalonym], 
inteligentne ładowarki, okulary inteligentne, inteligentne pady jako 
joysticki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, smartfo-
ny, smart TV, kable do transmisji danych do smartfonów, wykrywa-
cze dymu, baterie słoneczne, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
głośniki, okulary, poziomnice alkoholowe, stojaki i  uchwyty do  ak-
cesoriów mobilnych, rozruszniki i  stateczniki do  lamp, rozruszniki 

do urządzeń oświetleniowych, tablety, telefony, teleskopy, urządze-
nia telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, nadajniki telewizyjne, urzą-
dzenia telewizyjne, terminale do książek elektronicznych, terminale 
do  gazet elektronicznych, terminale do  publikacji elektronicznych, 
terminale do elektronicznych książek lub prac naukowych, termina-
le radiotelefoniczne, karta T-flash (mikro-bezpieczna cyfrowa karta 
o dużej pojemności) do użytku w telefonie komórkowym, termome-
try, elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], nadajniki sygnałów 
elektronicznych, odtwarzacze płyt fonograficznych, piloty do  tele-
wizorów, telewizja UHD (bardzo wysokiej rozdzielczości), urządze-
nia UPS (uninterrupted power supply), pamięci USB (universal serial 
bus), magnetowidy, radia samochodowe, urządzenia do identyfikacji 
żył do zarządzania czasem i frekwencją, urządzenia do identyfikacji 
żył do kontroli dostępu, kamery wideo, karty pamięci do urządzeń 
do  gier wideo, magnetowidy, urządzenia do  rejestrowania obra-
zu do  pojazdów, wideofony, połączone monitory wideo, tworzące 
ścianę, zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczywistości (VR), baterie 
VRLA, walkie-talkie, poręczne kamery do bezzałogowego lotnictwa, 
przyłbice spawalnicze, maski do  spawania, baterie, przewodowe 
i bezprzewodowe urządzenia do blokowania drzwi do kontroli do-
stępu, kable elektryczne, urządzenia bezprzewodowego punktu do-
stępowego (WAP), głośniki bezprzewodowe, urządzenia rentgenow-
skie [nie  do  celów leczniczych], baterie cynkowo-węglowe, baterie 
chlorku cynku, 10 zatyczki do uszu jako przyrządy do ochrony uszu, 
26 elektryczne wałki do włosów .

(111) 331451 (220) 2020 04 30 (210) 513093
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 15
(732) LELE CROSSMEDIA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice Lewe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LELE
(540) 

(531) 26 .04 .07, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 41 pisanie scenariuszy filmowych, przedstawianie fil-
mów, dystrybucja filmów, rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy 
filmowe, pokazy filmów kinematograficznych, pokazy filmów kino-
wych, usługi studiów filmowych, obsługa studia filmowego, produk-
cja studiów filmowych, prowadzenie festiwali filmowych, przygoto-
wywanie napisów do filmów, udostępnianie informacji dotyczących 
filmów, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, pokazy fil-
mów kinematograficznych i kinowych, usługi rozrywkowe w postaci 
filmów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, udostępnianie 
filmów nie do pobrania, udostępnianie rozrywki w postaci klipów fil-
mowych za pomocą Internetu, prezentowanie ścieżek dźwiękowych 
filmów wideo, wynajmowanie studiów filmowych, wypożyczanie 
projektorów i  akcesoriów filmowych, montaż filmów, produkcja 
filmów, usługi produkcji filmów, produkcja filmów animowanych, 
produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów kinemato-
graficznych, produkcja filmów kinowych, reżyseria filmowa, inna niż 
reżyseria filmów reklamowych, produkcja piosenek do filmów, pro-
dukcja muzycznych filmów wideo, produkcja filmów dla telewizji, 
produkcja przedstawień i filmów, realizacja filmów w studiach, opra-
cowywanie formatów do filmów, produkcja graficznych fragmentów 
filmowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, usługi w za-
kresie produkcji filmów kinematograficznych, doradztwo w zakresie 
produkcji filmów i muzyki, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kine-
matograficznych, usługi związane z  produkcją rozrywki w  formie 
filmów, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie animacji efektów spe-
cjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie realizacji filmów 
animowanych i programów telewizyjnych .
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(111) 331452 (220) 2015 01 30 (210) 438357
(151) 2020 09 28 (441) 2015 05 11
(732) RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RM
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 22 .03 .01, 22 .03 .05, 26 .01 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .25, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy: naukowe, fotograficzne, 
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
nawigacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe, 37 usługi budow-
lane, w tym roboty związane z budową rurociągów przemysłowych 
i  sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i  elektromagnetycz-
nych, specjalistyczne roboty budowlane, naprawy i  konserwacja, 
w  tym naprawy i  konserwacja maszyn, urządzeń elektronicznych 
i optycznych, urządzeń elektrycznych, komputerów i urządzeń pery-
feryjnych, sprzętu telekomunikacyjnego, usługi instalacyjne, w tym 
instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, insta-
lacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe 
i  klimatyzacyjne, pozostałe instalacje budowlane, 42 badania oraz 
usługi naukowe i  techniczne, w  dziedzinie biotechnologii, w  dzie-
dzinie nauk przyrodniczych i  technicznych, doradztwo techniczne 
i komputerowe oraz w zakresie informatyki .

(111) 331453 (220) 2015 04 27 (210) 441801
(151) 2020 09 07 (441) 2015 08 17
(732) MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMBULANCE
(510), (511) 21 rękawice do użytku domowego, rękawice do prac do-
mowych i ogrodniczych .

(111) 331454 (220) 2015 07 24 (210) 445167
(151) 2020 08 25 (441) 2015 10 26
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 03 .07 .02, 24 .01 .09, 24 .01 .20, 23 .01 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy: naukowe, optyczne, do  wa-
żenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, 
do  celów dydaktycznych, elektroniczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, publikacje na  no-
śnikach elektronicznych lub optycznych, 10 aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i  zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do  zszy-
wania stosowane w chirurgii, 16 papier, karton i wyroby z tych ma-
teriałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania (nie  ujęte w  innych klasach), publikacje na  nośniku papiero-
wym, 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki, 41 nauczanie, kształcenie, 
świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie studiów wyższych, or-
ganizowanie i  obsługa kongresów, konferencji, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i  innych imprez naukowych, publikowanie książek 
i  wydawnictw, wypożyczanie książek i  wydawnictw, usługi eduka-
cyjne świadczone przez uczelnie wyższe, przeprowadzanie spraw-

dzianów wiedzy i egzaminów, prowadzenie strony internetowej, 42 
badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, 
analizy przemysłowe i usługi badawcze, prowadzenie badań nauko-
wych w zakresie medycyny, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii, 
metod terapii, prace badawczo rozwojowe dla osób trzecich, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi medyczne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, prowadzenie poradni 
medycznych, prowadzenie klinik i  szpitali, wykonywanie zabiegów 
medycznych, przeprowadzanie analiz i  badań medycznych, usługi 
analityki medycznej, diagnozowanie i leczenie chorób .

(111) 331455 (220) 2015 07 24 (210) 445178
(151) 2020 08 25 (441) 2015 11 09
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 03 .07 .02, 24 .01 .09, 24 .01 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy: naukowe, optyczne, do  wa-
żenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, 
do  celów dydaktycznych, elektroniczne nośniki danych, optyczne 
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, publikacje na  no-
śnikach elektronicznych lub optycznych, 10 aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i  zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do  zszy-
wania stosowane w chirurgii, 16 papier, karton i wyroby z tych ma-
teriałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania (nie  ujęte w  innych klasach), publikacje na  nośniku papiero-
wym, 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki, 41 nauczanie, kształcenie, 
świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie studiów wyższych, or-
ganizowanie i  obsługa kongresów, konferencji, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów i  innych imprez naukowych, publikowanie książek 
i  wydawnictw, wypożyczanie książek i  wydawnictw, usługi eduka-
cyjne świadczone przez uczelnie wyższe, przeprowadzanie spraw-
dzianów wiedzy i egzaminów, prowadzenie strony internetowej, 42 
badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, 
analizy przemysłowe i usługi badawcze, prowadzenie badań nauko-
wych w zakresie medycyny, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii, 
metod terapii, prace badawczo rozwojowe dla osób trzecich, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi medyczne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, prowadzenie poradni 
medycznych, prowadzenie klinik i  szpitali, wykonywanie zabiegów 
medycznych, przeprowadzanie analiz i  badań medycznych, usługi 
analityki medycznej, diagnozowanie i leczenie chorób .

(111) 331456 (220) 2015 07 29 (210) 445334
(151) 2020 09 04 (441) 2015 11 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .02, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 4 brykiety drewna, drewno opalowe, węgiel drzewny, 
pellet, 16 pędzle malarskie, 21 miotły, pędzle do  golenia, szczotki 
w  tym: do  butów, do  czyszczenia pojemników, do  misek klozeto-
wych, do mycia naczyń, do rozsmarowywania smoły, do szorowania, 
28 sprzęt sportowy, gry i  zabawki wykonane z  drewna: okładziny 
do stołów bilardowych, kije bilardowe, domki dla lalek, kije hokejo-
we, klocki do zabawy, konie na biegunach, kukiełki, łóżka dla lalek, 
hiki do strzelania, pokoiki dla lalek, stoły do tenisa stołowego, szachy, 
warcaby, szachownice, stoły bilardowe, 31 pnie drzew, drewno w sta-
nie surowym, drewno w kłodach, 39 usługi zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło (parę wodną i gorącą wodę) i powietrze do ukła-
dów klimatyzacyjnych, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja 
ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja powietrza do ukła-
dów klimatyzacyjnych .

(111) 331457 (220) 2015 08 10 (210) 445785
(151) 2020 10 02 (441) 2015 11 09
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ co nieco
(540) 

(591) biały, żółty, czerwony, niebieski, jasnozielony, ciemnozielony, 
jasnobrązowy, czarny
(531) 03 .01 .14, 03 .01 .24, 03 .01 .25, 03 .11 .12, 03 .11 .24, 03 .07 .05, 
03 .07 .24, 03 .01 .06, 03 .01 .24, 03 .05 .03, 03 .05 .24, 18 .05 .06, 05 .01 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .15, 01 .15 .11
(510), (511) 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, biszkopty, herbat-
niki, herbatniki petit-beurre, krakersy, galaretki owocowe [słodycze], 
gofry, musy owocowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wy-
soko-proteinowe batoniki zbożowe, przekąski ze  zbóż, preparaty 
zbożowe, 32 napoje bezalkoholowe, napoje na  bazie owoców lub 
warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, nektary owocowe, bez-
alkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, soki 
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy do napojów  .

(111) 331458 (220) 2015 12 14 (210) 450404
(151) 2020 09 15 (441) 2016 05 09
(732) KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU, 
Toruń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) niebieski, jasnofioletowy, zielony, czerwony, jasnozielony, 
granatowy, beżowy, ciemnoróżowy
(531) 02 .09 .15, 02 .09 .04, 02 .09 .08, 07 .01 .08, 29 .01 .15

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w  tym 
w szczególności: badania marketingowe, badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, faktu-
rowanie, fotokopiowanie, informacja handlowa, informacja o  dzia-
łalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, opinie, 
poszukiwania w  zakresie patronatu, usługi porównywania cen, po-
wielanie dokumentów, public relations, rachunkowość, reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy 
radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku, 
usługi sekretarskie, sortowanie danych w  bazach komputerowych, 
publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań 
rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, 
reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku 
firmy, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biuro-
wego, organizacja wystaw celach handlowych lub reklamowych, 
wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zestawienia statystyczne, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, w tym w szczególności: 
fotografowanie, fotoreportaże, instruktaż gimnastyki, informacja 
o  edukacji, kultura fizyczna, nagrywanie filmów na  taśmach wideo 
[filmowanie], organizowanie i  prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych, organizowanie konkursów z  zakresu edukacji lub rozrywki, 
organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, kształce-
nie praktyczne, produkcja filmów, produkcja programów radiowych, 
produkcja programów telewizyjnych, nauczanie przedszkolne, pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, publikowanie 
książek, nauczanie religii, sprawdziany edukacyjne, montaż taśm 
wideo, produkcja filmów na taśmy wideo, pisanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobie-
rania z sieci komputerowych, organizowanie zajęć sportowych, orga-
nizowanie obozów wakacyjnych, wypożyczanie książek, organizacja 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo zawodowe, 
organizowanie zawodów sportowych, 45 usługi prawne, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, w tym 
w szczególności: agencje adopcyjne, opieka nad dziećmi .

(111) 331459 (220) 2017 10 16 (210) 477756
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) ALDAR EESTI OÜ, Rakvere (EE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuPer Alko%
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 24 .17 .05, 24 .17 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych .

(111) 331460 (220) 2019 06 14 (210) 501162
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) AUGUSTYNOWICZ WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Don’t touch my phone
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do  pobrania do  użytku 
z  telefonami komórkowymi, oprogramowanie i  aplikacje do  urzą-
dzeń przenośnych, aplikacje do  pobrania na  smartfony, programy 
na smartfony .
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(111) 331461 (220) 2019 07 24 (210) 502672
(151) 2020 09 30 (441) 2019 12 16
(732) JABŁOŃSKI WITOLD, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIĘKOTERAPIA REZONANS ŹRÓDŁA
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26 .02 .07, 26 .02 .16, 26 .02 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13, 
26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 15 misy dźwiękowe, gongi, bębny, monochordy, ka-
mertony, dzwonki, flety, pałki, 41 usługi edukacyjne i  szkoleniowe 
w  zakresie niekonwencjonalnych metod leczenia oraz rehabilitacji, 
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, kongre-
sów, zjazdów i  konferencji edukacyjnych, kursów i  szkoleń, usługi 
w zakresie wypoczynku, sportu i  rekreacji, produkcja nagrań audio 
i  wideo, publikacje elektroniczne on-line, usługi w  zakresie kultury 
w tym organizowanie imprez i spotkań w dziedzinie kultury i sztuki, 
koncertów, wystaw, usługi promocyjne w  zakresie kultury i  sztuki, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 usługi leczni-
cze, usługi terapeutyczne w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, 
usługi muzykoterapeutyczne i  dźwiękoterapeutyczne, usługi reha-
bilitacji energetycznej, fizykoterapii i  odnowy biologicznej, usługi 
radiestezyjne, usługi bioenergoterapeutyczne, usługi diagnostyki 
i terapii energetycznej .

(111) 331462 (220) 2019 08 26 (210) 503807
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 25
(732) PAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Psary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pakart
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z  tych materiałów, materiały 
z  tworzyw sztucznych do  pakowania, taśmy malarskie-maskujące, 
taśmy pakowe, folia stretch, worki na  śmieci, taśmy ostrzegawcze, 
taśmy spinające z tworzyw sztucznych, 19 materiały budowlane nie-
metalowe .

(111) 331463 (220) 2019 08 27 (210) 503851
(151) 2020 10 05 (441) 2020 01 27
(732) Tokyo Broadcasting System Television, Inc, Tokio (JP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINJA WARRIOR POLSKA
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, ciemnoszary, 
czarny, czerwony, jasnoczerwony, srebrny, szary
(531) 24 .01 .05, 24 .07 .23, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyłania obrazów, urzą-

dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania obrazów, 
urządzenia do odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, 
oprogramowanie gier komputerowych do  pobrania, oprogramo-
wanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cy-
frowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe 
nośniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządze-
nia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD z da-
nymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski 
laserowe zawierające gry, nagrane dyski laserowe, nośniki informacji 
[kodowane lub magnetyczne], nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], nośniki do  rejestracji dźwięku, nośniki nadające się 
do  przetwarzania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamię-
ci zewnętrzne USB, pliki do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, 
publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy 
do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące do gier, instrukcje 
obsługi w  formie elektronicznej, 25 odzież, odzież gimnastyczna, 
obuwie, obuwie gimnastyczne, nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, apaszki [chustki], bandany na szyję, kimona, kimona do karate, 
kimona japońskie, kombinezony [odzież], legginsy, trykoty [ubrania], 
podkoszulki sportowe, getry [ochraniacze] zakładane na buty, dzia-
nina [odzież], buty sportowe, bielizna wchłaniająca pot, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
w  pomieszczeniach, sprzęt sportowy, urządzenia do  wzmacniania 
ciała [ćwiczenia], ławki do  podnoszenia ciężarów, ławki do  użytku 
gimnastycznego, ławki do  użytku sportowego, ławki do  ćwiczenia 
mięśni brzucha, ławki do  ćwiczeń, nadmuchiwane worki do  bicia, 
nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów spor-
towych], ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły 
sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze 
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [arty-
kuły sportowe], rękawice do  podnoszenia ciężarów, sprzęt do  ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
w  pomieszczeniach, sprzęt sportowy, urządzenia do  wzmacniania 
ciała [ćwiczenia], pachinko [japońska gra automatowa], automaty 
[na  monety], przenośne [podręczne] konsole do  gier wideo, sprzęt 
do gier wideo, gry, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych 
i  sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron, prowadze-
nia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, 
wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, wyboru pakie-
tów programowych programów telewizyjnych, aukcji publicznych, 
reklamy na  rzecz osób trzecich, informacji handlowej, transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 eduka-
cja, rozrywka i sport, organizowanie imprez sportowych, instruktaż 
w zakresie treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kultura 
fizyczna, nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, organizacja tur-
niejów sportowych, organizowanie, przygotowywanie i  prowadze-
nie zawodów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizycz-
ną, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi eduka-
cyjne dotyczące sportu, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, produkcja filmów, 
programów telewizyjnych i radiowych, organizowanie wydarzeń fil-
mowych, organizowanie imprez filmowych, opracowywanie filmów, 
informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów 
i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, publikowanie książek, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów do  nadawania w  te-
lefonach komórkowych, produkcja programów radiowych, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, 
usługi reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, 
fotoreportaże, produkcja nagrań wideo, informacja o imprezach roz-
rywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
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komputerowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, admi-
nistrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, informacje doty-
czące rozrywki dostarczanej online w zakresie sportu, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i  sprzętu 
rekreacyjnego, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness .

(111) 331464 (220) 2019 08 28 (210) 503929
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMINO ULTRA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne 
do  obróbki gleby, preparaty do  uzdatniania gleby, mineralne po-
lepszacze gleby, środki do uzdatniania gleby do podawania do gle-
by przygotowanej do  siewu nasion inne niż wyjaławiające, środki 
do  stymulacji wzrostu roślin, środki do  regulacji wzrostu roślin, 
zaprawy do  nasion, nawozy dolistne, chemikalia do  ochrony roślin 
inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycy-
dy, środki przeciwpasożytnicze, 5 preparaty i substancje weteryna-
ryjne, środki żywnościowe i  substancje dietetyczne przystosowane 
do  stosowania weterynaryjnego, odżywcze suplementy diety dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do poży-
wienia zwierząt, substancje pobudzające łaknienie zwierząt, środki 
do tępienia szkodników, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie 
środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środ-
ki przeciwpasożytnicze, antybiotyki, witaminy i  dodatki lecznicze 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, na-
siona, pasze, pokarm dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, 
pasze wzmacniające dla zwierząt, dodatki do  pasz i  pokarmu dla 
zwierząt, nie do celów leczniczych .

(111) 331465 (220) 2019 08 30 (210) 503983
(151) 2020 03 11 (441) 2019 11 25
(732) BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Nowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Beer Z GUARANĄ CB BROWAR CIECHAN 1864
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, szary, ciemnoniebieski, srebrny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 02 .07 .02, 02 .01 .08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych i piwa, usługi w za-
kresie marketingu i reklamy, promocja sprzedaż, organizowanie tar-
gów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych .

(111) 331466 (220) 2019 08 30 (210) 503986
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) GRUPA NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .16, 29 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .11 .12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i  weterynaryjne, antybio-
tyki, środki antykoncepcyjne, antyseptyki, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, farmakologicznych i weterynaryjnych, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki opatrunkowe, leki do celów 
medycznych i weterynaryjnych, substancje dietetyczne, środki odka-
żające, nalewki lecznicze, witaminy, zioła, żywność dla niemowląt, 35 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, prowadze-
nie aptek, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
usługi badania rynku i opinii publicznej w zakresie farmaceutyki, dys-
trybucja materiałów reklamowych o lekach i farmaceutykach w po-
staci próbek, druków, prospektów, broszur, informatorów, franczyza, 
rekrutacja personelu, 42 usługi w zakresie aranżacji aptek, 44 spo-
rządzanie receptur w  aptekach, usługi doradcze świadczone przez 
apteki .

(111) 331467 (220) 2019 09 03 (210) 504069
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) SCANSANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANSANi
(540) 

(591) szary
(531) 29 .01 .06, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 11 składane i nieskładane kabiny kąpielowe natryskowe, 
kabiny parowe, sauny, brodziki, wanny kąpielowe, wanny z  hydro-
masażem, spa [baseny podgrzewane], panele natryskowe, osłony 
do  wanien i  brodzików, zlewozmywaki, umywalki łazienkowe, fon-
tanny-umywalki, umywalki wbudowane w  szafki, umywalki [ele-
menty instalacji sanitarnych], umywalki do mycia włosów, umywalki 
w  formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki będące ele-
mentami instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki do mycia rąk 
[toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, umywalki z  postu-
mentem, umywalki z półpostumentem, sedesy, bidety, pisuary, de-
ski sedesowe, toalety (WC), płuczki ustępowe, instalacje sanitarne, 
elementy i podzespoły do wyposażenia kabin kąpielowych i wanien, 
wanny, brodziki, umywalki, sedesy i bidety wykonane ze sztuczne-
go marmuru, 19 ścianki działowe niemetalowe do kabin, podstawy 
pod wanny i brodziki niemetalowe, wsporniki z materiałów nieme-
talowych mocujące wanny i  brodziki, profile niemetalowe do  bu-
downictwa, 20 meble łazienkowe: szafki z lustrem i umywalką, szafki 
łazienkowe, półki łazienkowe, meble łazienkowe do  zabudowania 
we wnęki, szafy zasuwane do łazienek, zagłówki do wanien, profile 
i ornamenty wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli .

(111) 331468 (220) 2019 09 09 (210) 504277
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) P .P .H . KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ETARO
(510), (511) 11 kotły grzewcze, palniki, piece grzewcze, armatura 
do  regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, pompy ciepła, zawory regulujące poziom 
w zbiornikach, zawory termostatyczne, zbiorniki ciśnieniowe wody, 
armatura do  pieców, chłodnice do  pieców, elementy grzejne, pa-
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leniska, ruszty, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrza, in-
duktory powietrza [wentylacja] .

(111) 331469 (220) 2019 09 10 (210) 504309
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) JASIŃSKI JACEK MARIUSZ NOMADIC LIFE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMADiC LiFE
(540) 

(591) żółty, ciemnobrązowy
(531) 27 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 skórzane gadżety reklamowe takie jak: breloki do klu-
czy, bransoletki, naszyjniki, 18 skóra i  imitacje skóry, sprzęt do  jaz-
dy konnej taki jak: siodła i elementy rzędu końskiego do jazdy oraz 
transportu bagaży (ogłowia, napierśniki, podogonia, popręgi), sa-
kwy bagażowe dla jeźdźców i  koni jucznych, wyposażenie indywi-
dualne jeźdźców – torebki skórzane, elementy uprzęży pociągowej 
(pusz orki, podogonia, lejce), jeździecka galanteria skórzana taka jak: 
torebki, kaletki, skórzane gadżety reklamowe takie jak: smycze, baty 
pamiątkowe (nahajki), skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby 
podróżne, parasolki, parasole (duże) i  laski, bicze, uprzęże i wyroby 
rymarskie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi-
zowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i  kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 331470 (220) 2019 09 13 (210) 504442
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA, Ryga (LV)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJEMNE DO BÓLU!
(540) 

(591) zielony
(531) 02 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 27 .03 .02
(510), (511) 10 maty do akupresury, aparatura i przyrządy do masażu, 
urządzenia do  masażu stóp, przyrządy do  masażu ręcznego, urzą-
dzenia do  masażu pleców, nieelektryczne urządzenia do  masażu, 
urządzenia do  masażu [do  celów medycznych], poduszki do  użyt-
ku terapeutycznego, mianowicie, poduszki do  akupresury, sprzęt, 
przyrządy i  urządzenia do  akupunktury, nieelektryczne przyrządy 
do  akupunktury, urządzenia do  stymulacji miejsc poddawanych 
akupunkturze, igły do  akupunktury, aparatura do  terapii akupre-
surą, aparatura do  terapii akupresurą, poduszki ortopedyczne, or-
topedyczne poduszki do  stóp, dmuchane poduszki do  celów me-
dycznych, poduszki wyściełane do  celów medycznych, poduszki 
do akupresury, 20 wezgłowia, poduszki z wypełnieniem, podgłówki, 
wałki, poduszki, poduszki, poduszki na siedzenia, 27 dywany, dywa-
niki, maty i  wycieraczki, maty gimnastyczne, 35 usługi handlu de-
talicznego związane z pościelą, poduszkami i poduszkami, matami 
do  akupresury, poduszkami do  akupresury, sprzętem do  fizjotera-
pii, urządzeniami do masażu, przyrządami do masażu, przyrządami 
do masażu, także za pośrednictwem Internetu .

(111) 331471 (220) 2019 09 13 (210) 504445
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09

(732) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROREWOLUCJE
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych, ogrodniczych 
i leśniczych, zwłaszcza organiczne, biologiczne/ biotechnologiczne, 
w  tym takie z/zawierające mineralne, chemiczne, nieorganiczne, 
organiczne lub biologiczne/biotechnologiczne składniki, nawozy 
i użyźniacze, preparaty użyźniające glebę, preparaty poprawy wła-
ściwości gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do  przygoto-
wania gleby do  siewu nasion uwzględniające te do  jałowienia gle-
by, preparaty chemiczne do  użyźniania gleby, regulatory wzrostu 
dla roślin, zaprawy do nasion, chemikalia do ochrony roślin inne niż 
środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze, preparaty do użyźniania gleby, kompost, sub-
stancje do ulepszania gleby, substancje stymulujące wzrost i rozwój 
roślin, preparaty poprawiające ukorzenienie roślin, regulatory wzro-
stu roślin, środki do poprawy zdrowotności roślin, substancje konser-
wujące do  kwiatów, biologiczne i  biotechnologiczne preparaty dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, dodatki chemiczne stosowane 
do produkcji pasz zwierzęcych, preparaty chemiczne do obróbki gle-
by, komposty do  podłóż hodowlanych do  ogrodnictwa, 5 produk-
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, antybiotyki, witaminy i dodatki 
lecznicze przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żyw-
ność i  substancje dietetyczne dostosowane do  stosowania leczni-
czego lub weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi i zwierząt, 
dodatki lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt, substancje pobu-
dzające łaknienie zwierząt, środki odkażające, preparaty chemiczne 
do  zwalczania szkodników, chemikalia do  ochrony roślin, a  miano-
wicie środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze, preparaty do  zwalczania szkodników 
roślin i chorób roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siew-
nego, preparaty do zwalczania chwastów, 31 płody rolne i produkty 
ogrodnicze i  leśne, nasiona, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, karmy 
i pasze dla zwierząt, słód, pożywienie i napoje dla zwierząt domo-
wych, ziarna, pasza, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pa-
sze wzmacniające dla zwierząt, płody rolne i  produkty ogrodnicze 
i  leśne niewymienione w innych klasach, 41 kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 
hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, rozsiewanie z powietrza lub 
powierzchni ziemi nawozów i  innych preparatów chemicznych sto-
sowanych w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakul-
turze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, wypożyczanie sprzętu rolni-
czego .

(111) 331472 (220) 2019 09 19 (210) 504631
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ AG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aG
(540) 

(591) zielony
(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach 
lub wyposażenia sportowego, 20 poduszki .

(111) 331473 (220) 2019 09 21 (210) 504704
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) AMOS CORPORATION, Seul (KR)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLASS DECO
(540) 

(591) zielony, pomarańczowy, niebieski, różowy, żółty, czerwony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 
26 .11 .05, 26 .11 .09, 26 .11 .12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice na-
turalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, 16 wyroby z papieru i tektury: opakowania, tor-
by, worki, pudła, pudełka, foldery, katalogi, informatory, kalendarze, 
fotografie, plakaty, ulotki reklamowe, wizytówki, szyldy, druki han-
dlowe, papier i koperty firmowe, materiały introligatorskie, materiały 
fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do  materiałów piśmien-
nych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem apara-
tów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in-
nych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie 
w  działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe .

(111) 331474 (220) 2019 09 23 (210) 504757
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 27
(732) FITMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FitMech INTELLIGENCE FOR INDUSTRY
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego .

(111) 331475 (220) 2019 09 25 (210) 504872
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) BĘDKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mały Cejlon
(510), (511) 35 sprzedaż: kawa, herbata, kakao, zioła, przyprawy, 
w tym również namiastki tych towarów, oleje, mieszanki, ekstrakty, 
granulaty, kosmetyki, 40 przetwarzanie: kawa, herbata, kakao, zioła, 
przyprawy, w tym również namiastki tych towarów, oleje, mieszan-
ki, ekstrakty, granulaty, kosmetyki, 43 usługi zaopatrzenia w: kawę, 
herbatę, kakao, zioła, przyprawy, w tym również namiastki tych to-
warów, oleje, mieszanki, ekstrakty, granulaty .

(111) 331476 (220) 2019 10 24 (210) 504895
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) KUTYNA SEBASTIAN SEBART, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEBART biżuteria
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01

(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria osobista, biżuteria dam-
ska, łańcuszki (biżuteria), amulety (biżuteria), biżuteria fantazyjna, 
fantazyjna biżuteria, biżuteria sztuczna, sztuczna biżuteria, naszyjni-
ki (biżuteria), biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, pierścion-
ki (biżuteria), krzyżyki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), medaliony 
(biżuteria), biżuteria platynowa, zawieszki (biżuteria), szpilki (biżute-
ria), broszki (biżuteria), broszki ozdobne (biżuteria), szpilki ozdobne 
(biżuteria), drut złoty (biżuteria), amulety będące biżuterią, biżuteria 
z kryształu, biżuteria ze złotem, szkło sztrasowe (sztuczna biżuteria) 
(biżuteria z-), biżuteria ze szkła sztrasowego (sztuczna biżuteria), bi-
żuteria ze złota, bransoletki identyfikacyjne (biżuteria), biżuteria dla 
dzieci, biżuteria na ciało, krucyfiksy jako biżuteria, klamry ze srebra 
(biżuteria), wpinki do  klapy (biżuteria), biżuteria z  metali szlachet-
nych, biżuteria wytworzona z  brązu, biżuteria w  postaci koralików, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali nieszlachet-
nych, broszki pokryte złotem (biżuteria), biżuteria z emalii cloisonné, 
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria platerowana metalami szla-
chetnymi, biżuteria ze szkła sztrasowego, sztuczna biżuteria na ciało, 
biżuteria z  tworzyw sztucznych, biżuteria, w  tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z kamieni pół-
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, siatka z metali szlachetnych (bi-
żuteria), biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wytwo-
rzona z metali szlachetnych, pierścionki (biżuteria) z metali szlachet-
nych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria wykonana 
z  metali nieszlachetnych, druciki z  metali szlachetnych (biżuteria), 
biżuteria ze  stopów cyny z  ołowiem, biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, pierścionki (biżuteria) wykonane z metali nie-
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z  kamieni szlachetnych, 
biżuteria wykonana z  platerowanych metali szlachetnych, łańcusz-
ki kord (biżuteria) wykonane z  metali nieszlachetnych, zawieszki 
do  bransoletek (biżuteria) z  metali pospolitych, wpinki do  klapy 
z metali szlachetnych (biżuteria), artykuły ozdobne (ozdoby lub biżu-
teria) do użytku osobistego, artykuły ozdobne (ozdóbki lub biżute-
ria) do użytku osobistego, jadeit (biżuteria), perły (biżuteria), kamee 
(biżuteria), biżuteria diamentowa, syntetyczne kamienie (biżuteria), 
biżuteria z diamentami, biżuteria do obuwia, biżuteria do kapeluszy, 
wisiorki z  bursztynu będące biżuterią, wisiorki z  aglomerowanego 
bursztynu (ambroidu) będące biżuterią .

(111) 331477 (220) 2019 09 26 (210) 504898
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) ITV Global Entertainment Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love island wyspa miłości
(540) 

(591) niebieski, brązowy, złoty, biały, szary
(531) 06 .03 .02, 01 .15 .11, 06 .03 .99, 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyłania obrazów, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania obrazów, 
urządzenia do odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, 
oprogramowanie gier komputerowych do  pobrania, oprogramo-
wanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cy-
frowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe 
nośniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządze-
nia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD z da-
nymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski 
laserowe zawierające gry, nagrane dyski laserowe, nośniki informacji 
[kodowane lub magnetyczne], nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], nośniki do  rejestracji dźwięku, nośniki nadające się 
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do  przetwarzania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamię-
ci zewnętrzne USB, pliki do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, 
publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy 
do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące do gier, instrukcje 
obsługi w formie elektronicznej, 38 emisja programów telewizyjnych 
i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomu-
nikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron, 
prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci kom-
puterowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abo-
nentów, udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji 
publicznych, reklamy na  rzecz osób trzecich, informacji handlowej, 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablo-
wej, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i  radiowych, 
produkcja reality show, organizowanie wydarzeń filmowych, orga-
nizowanie imprez filmowych, opracowywanie filmów, informacja 
o  rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw 
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów do  nadawania w  telefonach 
komórkowych, produkcja programów radiowych, reżyseria filmowa 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi 
reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, usługi rozrywkowe, usługi 
reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotore-
portaże, produkcja nagrań wideo, informacja o  imprezach rozryw-
kowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, admi-
nistrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, informacje doty-
czące rozrywki dostarczanej on-line .

(111) 331478 (220) 2019 09 26 (210) 504904
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) ITV Global Entertainment Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love island wyspa miłości
(540) 

(591) niebieski, brązowy, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyłania obrazów, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania obrazów, 
urządzenia do odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, 
oprogramowanie gier komputerowych do  pobrania, oprogramo-
wanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cy-
frowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe 
nośniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządze-
nia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD z da-
nymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski 
laserowe zawierające gry, nagrane dyski laserowe, nośniki informacji 
[kodowane lub magnetyczne], nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], nośniki do  rejestracji dźwięku, nośniki nadające się 
do  przetwarzania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamię-
ci zewnętrzne USB, pliki do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, 
publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy 
do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące do gier, instrukcje 
obsługi w formie elektronicznej, 38 emisja programów telewizyjnych 
i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomu-
nikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali 

internetowych w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron, 
prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci kom-
puterowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abo-
nentów, udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji 
publicznych, reklamy na  rzecz osób trzecich, informacji handlowej, 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablo-
wej, 41 produkcja filmów, programów telewizyjnych i  radiowych, 
produkcja reality show, organizowanie wydarzeń filmowych, orga-
nizowanie imprez filmowych, opracowywanie filmów, informacja 
o  rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw 
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów do  nadawania w  telefonach 
komórkowych, produkcja programów radiowych, reżyseria filmowa 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi 
reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, usługi rozrywkowe, usługi 
reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotore-
portaże, produkcja nagrań wideo, informacja o  imprezach rozryw-
kowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, admi-
nistrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, informacje doty-
czące rozrywki dostarczanej on-line .

(111) 331479 (220) 2019 09 27 (210) 504941
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GERI
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomoc-
nicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycy-
dy, fungicydy, środki ochrony roślin .

(111) 331480 (220) 2019 09 27 (210) 504949
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) ROMANOWSKI PAWEŁ KONTRAKTOR, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TF
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z  drewna 
miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i  osłony okienne, niemetalowe materiały i  elementy 
budowlane i konstrukcyjne, 20 meble ogrodowe, meble ogrodowe 
drewniane, meble ogrodowe z  aluminium, meble ogrodowe wy-
konane z  drewna, meble ogrodowe z  tworzyw sztucznych, meble 
ogrodowe wykonane z metalu, meble domowe, biurowe i ogrodo-
we, 37 budowanie platform [tarasów], budowa części budynków, bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, budowa kominów, budowa podłóg, budownictwo, usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa 
basenów .

(111) 331481 (220) 2019 09 27 (210) 504967
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) PURO
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomoc-
nicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycy-
dy, fungicydy, środki ochrony roślin .

(111) 331482 (220) 2019 09 27 (210) 504968
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PURO MAXX
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomoc-
nicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycy-
dy, fungicydy, środki ochrony roślin .

(111) 331483 (220) 2019 09 28 (210) 504972
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) SKARB PAŃSTWA-RZECZNIK PRAW DZIECKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały, czerwony, zielony, ciemnoniebieski
(531) 02 .05 .01, 02 .05 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały do  pisania, afisze, 
plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 35 reklama, reklama 
korespondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za  klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, produkcja filmów reklamowych, usługi 
handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do pobrania, 41 produkcja filmów, innych niż reklamowe, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, 45 usługi prawne związa-
ne z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych .

(111) 331484 (220) 2019 10 01 (210) 505074
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) ROZUM VISION LIMITED, South Croydon (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rozum
(540) 

(531) 26 .11 .13, 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy służące do  nagrywania, trans-
misji, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazów lub da-
nych, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia 
do przetwarzania danych, komputery przenośne i odtwarzacze mul-
timedialne umożliwiające publiczne odtwarzanie muzyki i  wideo, 
monitorowania wykorzystania muzyki i wideo przez użytkowników, 
obliczanie i podział wynagrodzeń podmiotów praw autorskich oraz 
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i  pokrewnymi, oprogra-
mowanie komputerowe do  pobrania lub nagrane, aplikacje opro-
gramowania komputerowego i  platformy oprogramowania kom-
puterowego umożliwiające publiczne odtwarzanie muzyki i wideo, 
monitorowanie wykorzystania muzyki i wideo przez użytkowników, 
obliczanie i podział wynagrodzeń podmiotów praw autorskich oraz 
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, publikacje 
elektroniczne do  pobrania, 35 zarządzanie działalnością artystów 
wykonawców, zarządzanie przedsiębiorstwami w  przemyśle mu-
zycznym, dystrybucja treści kreatywnych, usługi sprzedaży detalicz-
nej online muzyki cyfrowej do pobrania, usługi sprzedaży detalicz-

nej online muzyki i  filmów nagranych oraz do  pobrania, 38 usługi 
telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do  baz danych, 41 udo-
stępnianie online plików muzycznych wideo nie  do  pobrania oraz 
publikacji elektronicznych, 42 projektowanie i rozwój sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania umożliwiającego publiczne odtwa-
rzanie muzyki i wideo, monitorowanie wykorzystania muzyki i wideo 
przez użytkowników, obliczanie i podział wynagrodzeń podmiotów 
praw autorskich oraz zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i po-
krewnymi, oprogramowanie jako usługa umożliwiające publiczne 
odtwarzanie muzyki i wideo, monitorowanie wykorzystania muzyki 
i wideo przez użytkowników, obliczanie i podział wynagrodzeń pod-
miotów praw autorskich oraz zbiorowe zarządzanie prawami autor-
skimi i pokrewnymi, 45 usługi prawne, badania prawne, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności 
intelektualnej dla celów doradztwa prawnego, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, usługi prawne związane z  licencjonowaniem 
oprogramowania komputerowego, badanie przeszłości osób, zarzą-
dzanie prawami autorskimi, prawne zarządzanie licencjami, usługi 
prawne związane z  negocjowaniem umów na  rzecz osób trzecich, 
usługi legalnego oglądania, zarządzanie prawami własności intelek-
tualnej .

(111) 331485 (220) 2019 10 01 (210) 505077
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) KHALMATOV ELDAR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S! SUSHI LOVERS
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 24 .17 .04, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 35 sprzedaż gotowych dań sushi (rolki, nigiri), sprzedaż 
napojów, gotowych dań, 43 obsługa barmańska i kelnerska .

(111) 331486 (220) 2019 10 07 (210) 505326
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AA MeN BEARD
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, jasnobrązowy
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .23, 25 .01 .05, 26 .04 .02, 26 .04 .12, 26 .04 .14, 
26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(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, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
dezodoranty i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, kosmetyki do i po goleniu, preparaty do pielę-
gnacji brody i wąsów, preparaty do stylizacji brody i wąsów, prepara-
ty do pielęgnacji zarostu, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy 
po  goleniu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski 
kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosme-
tyki do  celów medycznych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, 
kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, pre-
paraty do  pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do  celów 
leczniczych, preparaty do pielęgnacji zarostu, brody, wąsów do ce-
lów leczniczych .

(111) 331486 (220) 2019 10 07 (210) 505326
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AA MeN BEARD
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, jasnobrązowy
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .23, 25 .01 .05, 26 .04 .02, 26 .04 .12, 26 .04 .14, 
26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(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, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
dezodoranty i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, kosmetyki do i po goleniu, preparaty do pielę-
gnacji brody i wąsów, preparaty do stylizacji brody i wąsów, prepara-
ty do pielęgnacji zarostu, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy 
po  goleniu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski 
kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosme-
tyki do  celów medycznych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, 
kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, pre-
paraty do  pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do  celów 
leczniczych, preparaty do pielęgnacji zarostu, brody, wąsów do ce-
lów leczniczych .

(111) 331487 (220) 2019 10 07 (210) 505330
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA Biolift pro
(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) 331488 (220) 2019 10 08 (210) 505374
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m monnari
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .06, 
29 .01 .08
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i perfumeryjne, mydła, dezodo-
ranty, olejki aromatyczne, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, 
18 aktówki wykonane ze  skóry bądź imitacji skóry, etui na  karty 
[portfele], etui na  karty kredytowe (portfele), etui na  klucze wyko-
nane ze  skóry bądź imitacji skóry, etui skórzane, kosmetyczki bez 
wyposażenia wykonane ze skóry bądź imitacji skóry, kufry bagażowe 
wykonane ze skóry bądź imitacji skóry, organizery podróżne przysto-
sowane do bagażu wykonane ze skóry bądź imitacji skóry, parasole, 
paski skórzane [inne niż odzież], plecaki wykonane ze  skóry bądź 
imitacji skóry, podróżne torby na  ubrania, pojemniki na  wizytówki 
wykonane ze skóry bądź imitacji skóry, pokrowce na parasole wyko-
nane ze skóry bądź imitacji skóry, pudełka ze skóry lub skóry wtórnej, 
pudła skórzane na kapelusze, sakwy wykonane ze skóry bądź imitacji 
skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 331489 (220) 2019 10 10 (210) 505469
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) BJC DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRIGORIJ
(510), (511) 33 wina .

(111) 331490 (220) 2019 10 11 (210) 505522
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) SZMIDZIŃSKI JAROSŁAW EDWARD HANDEL-SZMIDZIŃSKI, 
Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZMID
(540) 

(591) żółty, czerwony
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01
(510), (511) 7 maszyny do  budowy dróg, zagęszczarki, jak również 
silniki .

(111) 331491 (220) 2019 10 12 (210) 505536
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) FITOMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FT FITOMENTO
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .23, 
27 .05 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .07, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa (w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych), przekąski z owoców, przekąski z warzyw, 
przekąski z  orzechów, przekąski na  bazie owoców, warzyw, orze-
chów, mieszanki owoców i  orzechów, 30 przekąski wieloziarniste, 
przekąski z  kukurydzy, przekąski z  musli, przekąski z  produktów 
zbożowych, przekąski na  bazie zbóż, przekąski wykonane z  ryżu, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski z pieczywa chrupkiego, 35 usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności i napojów, usługi handlu 
detalicznego w  zakresie kawy, herbaty, kakao, usługi handlu de-
talicznego w  zakresie ziół, usługi handlu detalicznego w  zakresie 
owoców i warzyw, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów 
spożywczych, usługi handlu detalicznego w zakresie suplementów 
diety, usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych, usługi informacyj-
ne i doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorstw w za-
kresie benefitów pracowniczych, 41 pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów [innych niż tek-
sty reklamowe], usługi sportowe i w zakresie fitnessu, kursy i  szko-
lenia, usługi doradcze dotyczące aktywności fizycznej, dostarczanie 
informacji na temat aktywności sportowych, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi zaopatrzenia w przekąski, usługi zaopa-
trzenia w owoce i warzywa, usługi zaopatrzenia w zioła, usługi do-
radcze dotyczące żywności, usługi dostawy kawy i herbaty do biur, 
usługi kateringowe .

(111) 331492 (220) 2019 10 14 (210) 505615
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 afisze, broszury, czasopisma, książki, ulotki, 35 orga-
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, promocja sprzedaży, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi 
i produktami do obrazowania in-vivo, usługi związane ze sprzedażą 
detaliczna lub hurtową środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi marketingowe, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, usługi handlu elektronicznego-dostarczanie informacji o pro-
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, usługi telezakupów i zakupów domowych, 
41 usługi edukacyjne z zakresu farmacji, przygotowywanie, organi-
zowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem 
warsztatów i  szkoleń, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, 44 porady 

w  zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w  aptekach, usługi 
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi 
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wy-
dawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farma-
ceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze 
w  zakresie farmakologii, usługi doradcze i  informacyjne związane 
z  produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i  informacyjne 
związane z  produktami farmaceutycznymi świadczone za  pośred-
nictwem Internetu, usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody, 
udzielanie informacji medycznej, usługi farm zdrowia .

(111) 331493 (220) 2019 10 16 (210) 505710
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) DURDYN ADAM, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO LOOK
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .04, 02 .09 .04, 04 .05 .03, 26 .11 .12, 18 .01 .09
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie infor-
macji dotyczących charakterystyki, jakości i  cen ogólnodostępnych 
towarów i  usług, udzielanie informacji i  porad dotyczących charak-
terystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym 
zakresie, udostępnianie rynku on-line dla celów kupna i sprzedaży to-
warów, usługi porównywania cen, aranżowanie, wyszukiwanie źródeł, 
publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, usługi promocyjne, 
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama on-line, dystrybucja 
materiałów reklamowych, pisanie i publikacja tekstów reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, w tym w  Internecie i  innych 
sieciach komputerowych, usługi zarządzania reklamą, organizowanie 
wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, informacja 
gospodarcza i pomoc w działalności gospodarczej, sporządzanie ze-
stawień statystycznych, kompilacja i  systematyzacja danych w  kom-
puterowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych 
bazach danych dla osób trzecich, usługi agencji importowo-ekspor-
towych, usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej części i  akcesoriów 
samochodowych, w tym przez sieci komputerowe i Internet, obsługa 
zleceń zakupów, pomoc w  zakupie towarów i  usług oraz w  zaopa-
trywaniu w  towary i  usługi na  rzecz osób trzecich, usługi informacji 
handlowej on-line, kompilowanie i rozpowszechnianie katalogów firm 
i list klientów, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawa-
nia i/lub wymiany towarów i/lub usług, usługi w zakresie porównywa-
nia i omawiania produktów/usług, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zarządzanie bazami 
danych, informacje na  temat zasobów pojazdów, usługi wyszukiwa-
nia baz danych samochodów, obsługa platformy handlowej on-line 
w  celu pośrednictwa w  transakcjach handlowych między stronami 
trzecimi w sprzedaży i nabywaniu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne, 
usługi reklamowe i promocyjne, zbieranie danych w celu umieszczania 
ich w bazach komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, 
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych, sortowanie danych w  bazach kom-
puterowych, usługi pośrednictwa w  handlu majątkiem ruchomym, 
przygotowywanie i  rozpowszechnianie informacji dotyczących cech 
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, or-
ganizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej samochodów, w tym 
za  pośrednictwem sieci komputerowych i  Internetu, organizowanie 
aukcji internetowych, obsługa programów lojalnościowych, usługi au-
kcyjne samochodów online za pośrednictwem Internetu, kompilacja 
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszuki-
walnych on-line, usługi w zakresie porównywania zakupów, reklamo-
wanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygod-
ne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, marketing 
internetowy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama 
i marketing, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, pro-
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych organizacja promocji przy użyciu mediów 
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audiowizualnych, usługi współpracy z  blogerami, 38 udostępnianie 
blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic 
ogłoszeń on-line do  transmisji i  rozpowszechniania wiadomości po-
między użytkownikami, transmisja i  dzielenie się wiadomościami, 
informacjami, obrazami, wideo i  nagraniami dźwiękowymi, usługi 
przesyłania informacji tekstowej i  graficznej z  użyciem komputera, 
usługi prowadzenia portali internetowych, usługi związane z  por-
talami telekomunikacyjnymi, dostęp do  treści, stron internetowych 
i portali, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób 
trzecich, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi związa-
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
świadczenie usług on-line w zakresie elektronicznych tablic ogłoszeń, 
udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w  celu 
przesyłania wiadomości, pomiędzy użytkownikami komputerów, za-
pewnianie użytkownikom dostępu do  wyszukiwarek, zapewnianie 
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, usługi komunikacji interneto-
wej, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, komunika-
cja za pośrednictwem blogów online, emisja treści wideo, transmisja 
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja strumienio-
wa materiałów wideo w  Internecie, transmisja plików danych, audio, 
wideo i  multimedialnych, usługi komunikacji audio, usługi dźwięko-
wo-tekstowe [audiotext], transmisja danych audio za pośrednictwem 
Internetu, dostarczanie wiadomości za  pośrednictwem mediów au-
diowizualnych, nadawanie treści audiowizualnych i  multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu .

(111) 331494 (220) 2019 10 17 (210) 505758
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA psb POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi w  zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami bu-
dowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia 
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami 
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodar-
stwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z me-
talu, drewna, szkła, ceramiki i  porcelany oraz tworzyw sztucznych 
do  użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, 
odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, usługi reklamowe 
w zakresie budownictwa ogólnego, 36 pośrednictwo handlowe po-
legające na kojarzeniu kontrahentów, 37 usługi budowlane w zakre-
sie budownictwa ogólnego, 39 transport, magazynowanie .

(111) 331495 (220) 2019 10 17 (210) 505759
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na zdrowie
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 3 kosmetyki, 5 środki sanitarne do  celów medycznych, 
preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna 
żywność przystosowana do  celów medycznych, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do  celów medycznych, herbata lecznicza, 
żywność dla niemowląt, plastry do  celów medycznych, samoprzy-
lepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plom-
bowania zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych, 
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, 9 programy komputerowe, karty magnetyczne ko-
dowane, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz 
kontrolne do  celów medycznych, urządzenia do  pomiaru ciśnienia 
krwi tętniczej, urządzenia do badania poziomu cukru, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, meble specjalne do celów me-
dycznych, 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, gazety, katalogi, 
książki, plakaty, 30 cukierki, herbata, drożdże, glukoza do celów kuli-
narnych, guma do żucia, preparaty roślinne zastępujące kawę, kleiki 
spożywcze na  bazie mleka, kit pszczeli, mleczko pszczele, skrobia 
do celów spożywczych, słodziki naturalne, 35 badania opinii publicz-
nej, badania rynku, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, doradztwo w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
marketing, rekrutacja personelu, reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, usługi 
na rzecz osób trzecich w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, 
usługi na  rzecz osób trzecich w  zakresie prenumeraty czasopism, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi na rzecz osób trzecich 
w  zakresie organizowania targów i  wystaw w  celach handlowych 
lub reklamowych, usługi sekretarskie, usługi na rzecz osób trzecich 
w  zakresie wynajmu czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, usługi na  rzecz osób trzecich w  zakresie wypożyczania 
materiałów reklamowych, usługi na  rzecz osób trzecich w  zakresie 
sprzedaży hurtowej i  detalicznej kosmetyków, produktów farma-
ceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych, 
substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat leczniczych, 
żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, ma-
teriałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń 
i przyrządów pomiarowych oraz kontrolnych do celów medycznych, 
ciśnieniomierzy, urządzeń do  badania poziomu cukru, programów 
komputerowych, aparatów i  instrumentów chirurgicznych, apara-
tów i  instrumentów medycznych, aparatów i  instrumentów stoma-
tologicznych, aparatów i instrumentów weterynaryjnych, artykułów 
ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, 
38 usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, przesyła-
nie informacji, informacja o  telekomunikacji, usługi telekomunika-
cyjne, zapewnianie dostępu on-line do  blogów, forów, fotogalerii, 
czatów, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby 
trzecie mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, 
fotograficzne, wideo i/lub audio, usługi portali internetowych, 40 
usługi: poligraficzne, usługi drukowania, 41 organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
i  obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie 
loterii, kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie książek, usługi reporter-
skie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja wystaw 
związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo zawodowe jako po-
rady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych w  formie szkolenia, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie 
i  obsługa zjazdów, tłumaczenia, kształcenie praktyczne w  formie 
pokazów, usługi wydawnicze, 42 projektowanie, tworzenie i utrzy-
mywanie portali internetowych, doradztwo w  sprawach sprzętu 
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, 
badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
medycznych, farmacji i  nauk technicznych, badania w  dziedzinie 
kosmetyki, usługi obejmujące doradztwo w  zakresie wyposażania 
aptek i szpitali w meble i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy 
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pomiarowe oraz kontrolne dla celów medycznych, w aparaty i instru-
menty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryj-
ne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka zdrowotna, porady 
w zakresie farmakologii, pomoc medyczna, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi, usługi kosmetyczne dla ludzi, opieka pielęgniarska, 
medyczna, poradnictwo z zakresu medycyny, medycyny naturalnej 
i farmacji .

(111) 331496 (220) 2019 10 18 (210) 505803
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE
(540) 

(531) 02 .03 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, 
warzyw, sałatki gotowe, owoce morza (nieżywe), przetworzone owoce 
morza, 30 gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie ma-
karonu, gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potra-
wy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie ma-
karonu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z makaronem, 
sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje warzywne .

(111) 331497 (220) 2019 10 18 (210) 505804
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE
(540) 

(531) 02 .03 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, 
warzyw, sałatki gotowe, owoce morza (nieżywe), przetworzone owoce 
morza, 30 gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie ma-
karonu, gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potra-
wy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie ma-
karonu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z makaronem, 
sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje warzywne .

(111) 331498 (220) 2019 10 18 (210) 505805
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) To Be Foodie
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, 
warzyw, sałatki gotowe, owoce morza (nieżywe), przetworzone owoce 
morza, 30 gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie ma-

karonu, gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potra-
wy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie ma-
karonu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z makaronem, 
sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje warzywne .

(111) 331499 (220) 2019 10 18 (210) 505806
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE
(540) 

(531) 02 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, 
warzyw, sałatki gotowe, owoce morza (nieżywe), przetworzone owoce 
morza, 30 gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie ma-
karonu, gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potra-
wy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie ma-
karonu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z makaronem, 
sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje warzywne .

(111) 331500 (220) 2019 10 18 (210) 505807
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE
(540) 

(531) 02 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z  mięsa, go-
towe dania składające się głównie z mięsa, przekąski na bazie mięsa, 
warzyw, sałatki gotowe, owoce morza (nieżywe), przetworzone owoce 
morza, 30 gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania na bazie ma-
karonu, gotowe desery, batony zbożowe i energetyczne, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potra-
wy zawierające głównie makaron, gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie ma-
karonu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z ma-
karonu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka z makaronem, 
sałatka ryżowa, 32 napoje owocowe, napoje warzywne .

(111) 331501 (220) 2019 10 18 (210) 505815
(151) 2020 10 15 (441) 2020 01 27
(732) SUMM-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) summ-it
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(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoszary, ciemnoczerwony
(531) 06 .01 .04, 26 .11 .13, 26 .11 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie 
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w  dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomu-
nikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj-
nej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usłu-
gi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego .

(111) 331502 (220) 2019 10 31 (210) 505877
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) OBLIZAJEK ARKADIUSZ AGS ELEKTROSYSTEMY,  
Jaraczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sorpac
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny do sortowania dla przemy-
słu, maszyny do  uprawiania ziemi dla użytku rolniczego, maszyny 
do zszywania, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicz-
nego, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], 9 
instalacje elektryczne, przyrządy do pomiaru wagi, szafy rozdzielcze 
[elektryczność] .

(111) 331503 (220) 2019 10 21 (210) 505888
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) GREENLAND TECHNOLOGIA EM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzcianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻYWY PŁYN
(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego .

(111) 331504 (220) 2019 10 21 (210) 505891
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) KUBICZ PIOTR, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otonaturalne .pl naturalne .pl

(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05 .07 .13, 26 .01 .01, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .03, 
29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz sprze-
daż za  pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, chemii 
domowej i  kosmetyków, obsługa platformy handlowej on-line 
w  celu pośrednictwa w  transakcjach handlowych między stronami 
trzecimi w  sprzedaży i  nabywaniu towarów, udostępnianie on-line 
powierzchni reklamowej dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, poka-
zy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych .

(111) 331505 (220) 2019 12 20 (210) 505920
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) LOFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFI LOFI ROBOT
(540) 

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 zabawki, automaty do gry, drony (zabawki), dżojstiki 
do gier wideo, figurki do zabawy, gry, gry planszowe, gry polegające 
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, gry towarzyskie, karty do gry, konsole do gier video, kontrolery 
do  konsoli gier, lalki, modele będące zabawkami, przenośne gry 
i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przenośne [pod-
ręczne] konsole do gier wideo, samochody do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, sterowniki do zabawek, urządzenia do gier, zestawy modeli 
w zmniejszonej skali do składania [zabawki] .

(111) 331506 (220) 2019 10 22 (210) 505922
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 03
(732) KANCELARIA PRAWNICZA KANET-LEX SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA HANNA KORZAN-RYBSKA I PARTNERZY, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaNet LEX
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .09, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 28 .07 .99, 
29 .01 .12
(510), (511) 45 usługi adwokatów i  radców prawnych, usługi praw-
nicze i doradztwo prawne, w tym w szczególności opracowywanie 
ekspertyz, opinii i  analiz prawnych, opracowywanie raportów do-
tyczących stanowienia i  stosowania prawa, usługi arbitrażowe, ba-
dania prawne, mediacje, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia 
prawnego, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w za-
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kresie spraw spornych, zastępstwo procesowe, występowanie przed 
sądami i organami administracji publicznej, opracowywanie projek-
tów aktów prawnych .

(111) 331507 (220) 2019 10 23 (210) 505963
(151) 2020 10 15 (441) 2020 01 13
(732) TGENIUS GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TGenius
(510), (511) 28 automaty do gier wideo, automaty do gier wideo uru-
chamiane żetonem, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawierające 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, interaktywne krzesła przystosowane 
do grania w gry wideo, konsole do gier, maszyny do gier z monitora-
mi LCD, zestawy żetonów do  gier, wolnostojące urządzenia do  gier 
wideo, urządzenia rozrywkowe wideo, uruchamiane na monety, urzą-
dzenia do  gier komputerowych, urządzenia do  gier elektronicznych 
przystosowane do użytku z ekranami lub monitorami zewnętrznymi, 
automaty [maszyny rozrywkowe uruchamiane żetonem], automaty 
do gier, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, 
automaty do gier wideo uruchamiane przez wrzucenie monety, elek-
troniczne urządzenia rozrywkowe uruchamiane poprzez wrzucenie 
monety, elektroniczne gry salonowe ([urządzenia na  monety lub że-
tony], edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry planszowe, gry 
automatyczne, gry akcji zręcznościowe, flippery uruchamiane poprzez 
wrzucenie monety, gry quizowe, gry mechaniczne, gry fabularne, gry 
elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiorni-
kami telewizyjnymi, gry elektroniczne, gry automatyczne na monety, 
gry-łamigłówki, maszyny do  gier, maszyny do  gier zręcznościowych 
lub losowych, sprzęt do  gier uruchamiany poprzez wrzucenie bank-
notu, urządzenia do  gier, uruchamiane monetą, urządzenia do  gier 
elektronicznych, urządzenia do gier, żetony i kostki do gry [wyposaże-
nie do gier], żetony do gier hazardowych, 42 projektowanie gier, pro-
jektowanie gier planszowych, projektowanie oprogramowania do gier 
komputerowych, projektowanie oprogramowania do gier wideo, pro-
jektowanie i  opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, 
projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie 
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz opro-
gramowania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do gier hazardowych i nie hazardowych wyko-
rzystywanego w automatach uruchamianych żetonem lub monetą .

(111) 331508 (220) 2019 10 24 (210) 506032
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRACJA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, kremy do twarzy, kremy do rąk, kre-
my do ciała, balsamy do ciała, mydła, maski do twarzy, dezodoran-
ty, perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, olejki do  celów 
perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, płyny do kąpieli, żele pod prysznic, kosmetyki do kąpieli, 
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki 
do  makijażu, szminki, tusz do  rzęs, pudry kosmetyczne, kredki ko-
smetyczne, ołówki kosmetyczne, preparaty do  włosów, szampony 
do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, preparaty do ukła-
dania włosów, lakiery do włosów, olejki do celów kosmetycznych .

(111) 331509 (220) 2019 10 24 (210) 506035
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANI WALEWSKA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, kremy do twarzy, kremy do rąk, kre-
my do ciała, balsamy do ciała, mydła, maski do twarzy, dezodoran-
ty, perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, olejki do  celów 
perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, płyny do kąpieli, żele pod prysznic, kosmetyki do kąpieli, 
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki 
do  makijażu, szminki, tusz do  rzęs, pudry kosmetyczne, kredki ko-
smetyczne, ołówki kosmetyczne, preparaty do  włosów, szampony 
do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, preparaty do ukła-
dania włosów, lakiery do włosów, olejki do celów kosmetycznych .

(111) 331510 (220) 2019 10 25 (210) 506072
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OxiPAC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki eteryczne, olejki 
toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty 
witaminowe, produkty lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, leki dla ludzi, leki 
wzmacniające, leki pomocnicze [wspierające] do  celów medycznych, 
odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne, dodatki homeopa-
tyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki 
do  żywności, dodatki witaminowe i  mineralne, dodatki witaminowe 
w płynie, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności 
do celów niemedycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienni-
ki posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, probiotyki (su-
plementy), suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy 
ziołowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, 
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su-
plementy diety, suplementy diety dla niemowląt, suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy ziołowe w  płynie, suplementy diety do  użytku 
dietetycznego, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i  preparaty dietetyczne, suplementy witaminowe w  postaci plastrów, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składa-
jące się z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, herbata 
ziołowa [napoje lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, herbata 
lecznicza, preparaty diagnostyczne .

(111) 331511 (220) 2019 10 25 (210) 506073
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) myPAC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, olejki eteryczne, olejki 
toaletowe, preparaty toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty 
witaminowe, produkty lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, leki dla ludzi, leki 
wzmacniające, leki pomocnicze [wspierające] do  celów medycznych, 
odżywcze suplementy diety, dodatki dietetyczne, dodatki homeopa-
tyczne, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki 
do  żywności, dodatki witaminowe i  mineralne, dodatki witaminowe 
w płynie, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności 
do celów niemedycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienni-
ki posiłków zawierające dodatki odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, probiotyki (su-
plementy), suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy 
ziołowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, 
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne su-
plementy diety, suplementy diety dla niemowląt, suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy ziołowe w  płynie, suplementy diety do  użytku 
dietetycznego, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i  preparaty dietetyczne, suplementy witaminowe w  postaci plastrów, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składa-
jące się z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, herbata 
ziołowa [napoje lecznicze], woda termalna, ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, herbata 
lecznicza, preparaty diagnostyczne .

(111) 331512 (220) 2019 10 25 (210) 506084
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) REPROGRAF-GRAFIKUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPROGRAF GRAFIKUS
(540) 

(591) niebieski, fioletowy
(531) 26 .05 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 maszyny tłoczące, maszyny do sitodruku, drukarki uda-
rowe [maszyny], arkusze nośne do  płyt fleksograficznych, maszyny 
do  druku planograficznego, maszyny do  automatycznego zesta-
wiania arkuszy, tympans [części pras drukarskich], głowice typu mo-
zaikowe do  maszyn do  druku uderzeniowego [inne niż do  użytku 
biurowego], litograficzne płyty drukarskie, maszyny do  druku wklę-
słego, mieszadła atramentu, maszyny do  taśmowania kręgosłupa, 
inne niż do użytku biurowego, maszyny do produkcji płyt, maszyny 
drukarskie do drukowania na podłożach produktów, płyty drukarskie, 
maszyny do  oprawiania książek [przemysłowe], maszyny drukarskie, 
maszyny drukarskie UV, drukarki offsetowe, maszyny fleksograficzne, 
podajniki papieru [drukowanie], chwytaki do  stosowania w  prasach 
drukarskich, prasy drukarskie do materiałów ceramicznych, maszyny 
do  druku atramentowego, urządzenia do  sitodruku [maszyny], ma-
szyny do  odlewania czcionek, przycinarki do  druku [części maszyn], 
maszyny do  oprawy spiralnej do  użytku przemysłowego, maszyny 
do  tłoczenia inne niż do użytku biurowego, maszyny typograficzne, 
płyty drukarskie [nieuczulone], aparatura do oprawy książek i maszyny 
do celów przemysłowych, pudełka na matryce [drukowanie], maszyny 
do druku rotacyjnego z podawaniem arkuszy, suche maszyny do prze-
noszenia farby drukarskiej, maszyny do  drukowania na  etykietach, 
maszyny do wykańczania druku, trymery drukarskie [maszyna], cylin-
dry drukarskie, szablony do stosowania z wycinarkami szablonowymi 
[inne niż do  użytku biurowego], maszyny stereotypowe, stemplarki 
do  materiałów drukowanych w  postaci arkuszy, maszyny do  druko-
wania materiałów włókienniczych, urządzenia tłumiące do  pras off-
setowych, walce do  maszyn druku rotacyjnego, maszyny zbierające 
do  użytku przemysłowego, etykiety [maszyny], maszyny drukarskie 
[inne niż do  użytku biurowego], maszyny zbierające, maszyny dru-
karskie rotacyjne [inne niż do użytku biurowego], maszyny do składu 
drukarskiego [drukowanie], maszyny do druku litograficznego, pozy-
cjonery internetowe [maszyny], litograficzne płyty drukarskie stoso-
wane w maszynach drukarskich, prasy drukarskie, maszyny do składu 
drukarskiego [do  materiałów włókienniczych], maszyny do  nadruku 
etykiet [inne niż do użytku biurowego], walce drukarskie do maszyn, 
prasy drukarskie [maszyny drukarskie], maski drukarskie [części ma-
szyn], maszyny drukarskie do drukowania na opakowaniach, maszyny 
drukarskie do elektronicznego powielania, maszyny do obsługi stron 
internetowych, urządzenia do  nakładania tuszu na  bloki drukarskie, 
maszyny do przenoszenia obrazu [drukowanie], ramy drukarskie [czę-
ści maszyn], stabilizatory stron internetowych [maszyny], matryce sto-
sowane w druku, maszyny do druku płytowego, prasy typograficzne, 
maszyny do drukowania etykiet, maszyny drukarskie do elektrycznych 
procesów powielania, maszyny drukarskie, maszyny do druku rotacyj-
nego z podawaniem wstęgi, drukarki kodów kreskowych [maszyny], 
maszyny do  druku kontaktowego, sita do  drukowania materiałów 
włókienniczych [części maszyn], maszyny do  druku przemysłowego, 
głowice drukujące do maszyn do druku atramentowego, maszyny in-
troligatorskie, maszyny do  cięcia papieru, maszyny do  cięcia wstęgi, 
maszyny drukarskie do banknotów, maszyny drukarskie do dokumen-
tów powierniczych, maszyny etykietujące [inne niż do użytku biuro-
wego], fleksograficzne płyty drukarskie, maszyny introligatorskie, 
urządzenia do atramentu cyfrowego do maszyn drukarskich, maszyny 
do  reprodukcji obrazu [drukowanie], butle do  stosowania w  maszy-
nach drukarskich, prasy drukarskie rotacyjne, przemysłowe maszyny 
do  druku atramentowego, maszyny do  produkcji etykiet [inne niż 
do użytku biurowego], urządzenia do oddzielania stron internetowych 
[maszyny], maszyny do foliowania na gorąco, maszyny do segregato-
rów grzbietowych [maszyny], inne niż do użytku biurowego, maszyny 
drukarskie do stosowania z ceramiką, 9 ręczny skaner, przyrządy re-
prograficzne, komputerowe urządzenia peryferyjne, aparatura do od-
twarzania danych, stabilizatory obrazu, kombinezony danych, skane-
ry 3D, systemy przetwarzania danych, terminale danych, aparatura 

do  wykonywania odbitek fotograficznych, aparatura interfejsu kom-
puterowego, aparatura do przetwarzania danych, aparatura do rozpo-
znawania znaków, przyrządy do weryfikacji znaków, narażone mikro-
filmy o podwyższonej czułości, folia do separacji kolorów, aparatura 
do  przetwarzania danych, drukarki wielofunkcyjne [MFP], terminale 
do  przetwarzania danych, aparatura do  przetwarzania danych, ko-
piarki cyfrowe kolorowe, optyczne czytniki znaków, analizatory obra-
zów, skanery obrazów, zapisane pliki danych, urządzenia peryferyjne 
do odtwarzania danych, kopiarki kserograficzne, przyrządy do analizy 
fotografii, aparatura do  rozpoznawania znaków optycznych, wkłady 
z tuszem, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, suche wywoły-
warki laserowe, jednostki wymiany danych, syntezatory obrazów, apa-
ratura do odtwarzania obrazów, fotokopiarki, urządzenia peryferyjne 
przystosowane do  użytku z  komputerami i  innymi inteligentnymi 
urządzeniami, procesory danych, elektroniczne systemy sterowania, 
aparatura do odtwarzania filmów, aparatura do druku fotograficzne-
go, aparaty do szybkiego skanowania, przenośne skanery, urządzenia 
do  przetwarzania danych, dane rejestrowane elektronicznie, płyty 
przeprograficzne (światłoczułe-) [naświetlone], drukarki, terminale 
wprowadzania danych, enkodery liniowe, elektroniczne systemy ste-
rowania maszyn, aparatura do ustawiania obrazu, 37 konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, przygotowanie terenu pod instalację 
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji diagnostycz-
nej komputerów, usługi doradcze związane z instalacją komputerów, 
ponowna kalibracja aparatury do  przetwarzania danych, naprawa 
i konserwacja drukarek 3D, instalacja i naprawa sprzętu komputerowe-
go, usługi w zakresie konserwacji komputerów, konserwacja i naprawa 
sprzętu do aparatury do przetwarzania danych, doradztwo w zakresie 
instalacji, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, instalacja, 
konserwacja i naprawa sieci komputerowej i sprzętu informatycznego, 
instalacja sprzętu komputerowego, aktualizacja sieci komputerowych 
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie konserwacji diagno-
stycznej drukarek komputerowych, usługi w zakresie instalacji sprzętu 
komputerowego, aktualizacja sprzętu komputerowego, instalacja sys-
temów komputerowych, usługi w  zakresie napraw komputerowych, 
instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu komputerowego, konser-
wacja i  naprawa sieci teleinformatycznych, dostarczanie informacji 
dotyczących naprawy lub konserwacji maszyn i aparatury telekomu-
nikacyjnej, instalacja, naprawa i  konserwacja komputerów i  kompu-
terowych urządzeń peryferyjnych, instalacja skomputeryzowanych 
systemów informatycznych, naprawa sprzętu komputerowego, in-
stalacja i naprawa komputerów, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu komunikacyjnego, naprawa telefaksów, konserwacja terminali 
do przetwarzania danych, instalacja komputerów, konserwacja sprzę-
tu komputerowego, naprawa uszkodzonych komputerów, instalacja 
sprzętu komputerowego, usługi w  zakresie instalacji i  konserwacji 
komputerów, usługi w zakresie konserwacji sprzętu komputerowego, 
konserwacja aparatury do przetwarzania danych .

(111) 331513 (220) 2019 10 26 (210) 506098
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCRATCH TECHNOLOGY
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi 
metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady 
metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany 
metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w  tej klasie, 19 balustrady, bel-
ki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty 
ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i  ze  sztucznego ka-
mienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, 
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki 
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materia-
ły do  budowy i  pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb gór-
nictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, 
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne 
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bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betono-
we, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe beto-
nowe, cementowe i  ze  sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni 
dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe, 
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i  ze  sztucznego 
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, na-
prawy i  remonty obiektów budowlanych z  wykorzystaniem balu-
strad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych, 
cementowych i  ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, 
drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów 
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych 
dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo-
wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, 
cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla 
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia .

(111) 331514 (220) 2019 10 27 (210) 506103
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) Dartford Trading Ltd, Dartford (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Realand
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .11 .12, 26 .05 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, czytniki [sprzęt 
do  przetwarzania danych], elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
przekaźniki elektryczne, urządzenia do przetwarzania danych, urzą-
dzenia do rejestrowania czasu .

(111) 331515 (220) 2019 10 28 (210) 506163
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) DUNGIEL BARBARA, WOJTUŃ IZABELA DESEROWNIA 
SPÓŁKA CYWILNA, Borkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deserownia TARTY-CIASTA-TORTY
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody jadal-
ne, desery lodowe, napoje na bazie czekolady, kakao, kawy lub her-
baty, galaretki owocowe, herbata, kawa, kakao, kanapki, sosy, kremy 
i polewy do lodów i do deserów, puddingi, kremy jako desery, desery 
na bazie składników zawartych w tej klasie, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa wyrobów cukierniczych i piekarniczych .

(111) 331516 (220) 2019 10 30 (210) 506264
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielony dom
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, biały
(531) 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .25

(510), (511) 3 środki wybielające i  inne substancje stosowane w  pra-
niu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, preparaty do  czyszczenia i  odświeżania do  użytku domowego, 
detergenty do  użytku domowego, preparaty do  nadawania połysku, 
preparaty do  odbarwiania, preparaty do  odtłuszczania do  celów do-
mowych, preparaty do  prania i  do  płukania, wybielacze stosowane 
w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
antystatyczne do  celów domowych, preparaty do  zmywania naczyń 
i  do  użytku w  zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i  de-
odoryzujące używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek, 
mydła do  użytku domowego, płyny do  zmywania naczyń, preparaty 
do  mycia i  polerowania do  kuchni i  do  łazienki, nasączone ściereczki 
do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszcze-
nia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, prepa-
raty do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, 
krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk do parkietu, pasta do butów, 
płyny czyszczące do użytku w samochodach, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia ko-
tłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzę-
cej, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, soda 
krystaliczna do czyszczenia, 6 folie metalowe do zawijania, pakowania 
i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania z białej bla-
chy, 8 jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, za-
stawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych 
[sztućce], sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące no-
żami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ostrza do noży, torby 
na noże, noże do czyszczenia ryb, tasaki do siekania mięsa [ręczne], 16 
tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibu-
ła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki 
rysunkowe, broszury, opakowania do  butelek z  kartonu lub papieru, 
opakowania do  butelek z  tektury, chorągiewki papierowe, papierowe 
chusteczki do nosa, papierowe ręczniki do demakijażu, okładki na doku-
menty, osłony na doniczki z papieru, dozowniki taśmy przylepnej, druki, 
filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych, formularze, pod-
stawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki 
z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty in-
deksowe, kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do książek, torebki 
do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalep-
ki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumen-
ty, papier do pakowania, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier 
pergaminowy, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych, taśmy 
przylepne do  materiałów papierniczych, pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, pudła na  kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do  twarzy 
papierowe, torebki w  kształcie stożka, segregatory, serwetki papiero-
we, serwetki papierowe do  demakijażu, serwetki papierowe stołowe, 
serwety na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu, śli-
maki papierowe, tuby tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby 
do  pakowania, koperty, woreczki z  papieru lub tworzyw sztucznych, 
torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowa-
nia, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, zasłony papie-
rowe, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, 21 osłony na donicz-
ki nie z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy nieelektryczne, 
filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, 
foremki do lodu, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, pudełka 
na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszcze-
nia, okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania masła, klo-
sze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, 
kosze na odpadki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kubły, kubły 
na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie do-
mowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce na deski 
do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka na kanapki, pudełka 
na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do prac domowych, tace 
papierowe do użytku domowego, talerze papierowe, torby izotermicz-
ne, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, mopy, wiadra do mopów, wiadra z tworzyw 
sztucznych, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, 24 wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, materiały tekstylne nietkane, 
jednorazowe myjki, materiał ręcznikowy, ręczniki, ściereczki toaletowe, 
ściereczki jednorazowe, ściereczki do wycierania szklanek do gospodar-
stwa domowego, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, ścierki 
do osuszania naczyń, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], ściereczki ba-
rowe, ściereczki do naczyń, ściereczki do wycierania naczyń do gospo-
darstwa domowego .
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(111) 331517 (220) 2019 10 29 (210) 506214
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) DSI SCHAUM CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PILLOW BAG
(510), (511) 19 podpory niemetalowe dla budownictwa podziem-
nego, podpory niemetalowe do  zastosowań w  górnictwie, nieme-
talowe materiały budowlane dla górnictwa, niemetalowe obudowy 
do celów budowlanych lub konstrukcyjnych, niemetalowe moduło-
we elementy budowlane, niemetalowe materiały budowlane do wy-
pełniania pustek w górotworze .

(111) 331518 (220) 2019 10 31 (210) 506322
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1892 Otwarta Fermentacja Legendarna Receptura Zenon 
Anstadt Browar Parowy w  Zduńskiej Woli Anstadt Ze  Zduńskiej 
Woli Pilzeńskie Pełne Niefiltrowane Edycja Limitowana Warzone 
w  hołdzie dla Zenona Anstadta Już  od  XIX wieku piwa warzone 
w  browarach rodziny Anstadtów były dumą regionu Łódzkiego, 
cenione przez piwoszy całej Europy . Nasze piwo warzymy używając 
wyłącznie wody, słodu, szlachetnych odmian chmielu oraz drożdży 
dolnej fermentacji . Piwo jasne, pełne, niefiltrowane, pasteryzowane . 
Kultowy Browar Staropolski
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czerwony, biały, 
czarny, niebieski, żółty, zielony
(531) 05 .11 .15, 06 .07 .25, 25 .01 .15, 02 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 piwo .

(111) 331519 (220) 2019 10 31 (210) 506323
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KRAFT Piwo warzone metodą OTWARTEJ 
FERMENTACJI
(540) 

(531) 19 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 32 piwo .

(111) 331520 (220) 2019 10 31 (210) 506342
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) OSTASZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARSKA
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 30 kawa, kawa słodowa, kawa liofilizowana, kawa mielo-
na, kawa aromatyzowana, mrożona kawa, kawa bezkofeinowa, kawa 
rozpuszczalna, kawa niepalona, torebki z  kawą, kapsułki z  kawą, 
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
herbata, mate [herbata], herbata mrożona, herbata rozpuszczalna, 
herbata zielona, herbata czarna, herbata oolong, herbata rooibos, 
herbata bezteinowa, biała herbata, herbata w  torebkach, kapsułki 
z herbatą, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herba-
ty ziołowe, inne niż do celów leczniczych .

(111) 331521 (220) 2019 11 04 (210) 506377
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD NOOT
(540) 

(591) zielony, brązowy, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 05 .07 .06
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, oprogramowanie do  gier komputero-
wych i  elektronicznych, oprogramowanie i  aplikacje komputerowe 
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mlecz-
ne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i  jogurtu, ma-
sło orzechowe, napoje na  bazie mleka i  jogurtu, owoce mrożone, 
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe, 
30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciastecz-
ka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody 
spożywcze w  proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt 
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owoco-
we (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące 
do  lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukier-
nicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi 
handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników 
na  żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi 
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .
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(111) 331522 (220) 2019 11 04 (210) 506380
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD NOOT
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 05 .07 .06
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, oprogramowanie do  gier komputero-
wych i  elektronicznych, oprogramowanie i  aplikacje komputerowe 
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mlecz-
ne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i  jogurtu, ma-
sło orzechowe, napoje na  bazie mleka i  jogurtu, owoce mrożone, 
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe, 
30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciastecz-
ka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody 
spożywcze w  proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt 
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owoco-
we (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące 
do  lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukier-
nicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi 
handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników 
na  żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi 
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 331523 (220) 2019 11 04 (210) 506383
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD NOOT
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, oprogramowanie do  gier komputero-
wych i  elektronicznych, oprogramowanie i  aplikacje komputerowe 
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mlecz-
ne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i  jogurtu, ma-
sło orzechowe, napoje na  bazie mleka i  jogurtu, owoce mrożone, 
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe, 
30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciastecz-
ka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody 
spożywcze w  proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt 
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owoco-
we (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące 
do  lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukier-
nicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi 

handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników 
na  żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi 
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 331524 (220) 2019 11 06 (210) 506488
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 13
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTOS TURO TRUCK
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 01 .15 .15, 26 .01 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe do smarowania po-
wierzchni, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, 
napędowe, przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładnio-
we, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje do silni-
ków benzynowych i  wysokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne, 
syntetyczne .

(111) 331525 (220) 2019 11 06 (210) 506495
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) HILDEBRANDT-MROZEK ANNA DOROTA MOVUS MOVERE, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZTATY DOBREGO SNU
(540) 

(531) 03 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 41 cykliczne warsztaty edukacyjne dotyczące wiedzy 
i praktyki związanej z dobrym snem, jego wpływem na życie i zdro-
wie człowieka, 44 usługi z  zakresu profilaktyki zdrowia fizycznego, 
psychicznego, emocjonalnego i  duchowego polegające na  nauce 
dobrych nawyków żywieniowych i higienicznych .

(111) 331526 (220) 2019 11 12 (210) 506678
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) KRAWCZYK KAROLINA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOW DESIGN YOUR FUTURE
(540) 

(591) fioletowy, niebieski, różowy, czerwony, granatowy
(531) 13 .01 .17, 26 .11 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 41 doradztwo zawodowe jako porady w  zakresie edu-
kacji lub kształcenia na rzecz osób trzecich, edukacja na rzecz osób 
trzecich, informacje o edukacji na rzecz osób trzecich, edukacja jako 
nauczanie na rzecz osób trzecich, kształcenie praktyczne jako poka-
zy na rzecz osób trzecich, montaż taśm wideo na rzecz osób trzecich, 
nagrywanie na taśmach wideo jako filmowanie na rzecz osób trze-
cich, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia) na  rzecz 
osób trzecich, organizowanie i  prowadzenie konferencji na  rzecz 
osób trzecich, organizowanie i  prowadzenie kongresów na  rzecz 
osób trzecich, organizowanie i  prowadzenie seminariów na  rzecz 
osób trzecich, organizowanie i  prowadzenie sympozjów na  rzecz 
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie zjazdów na rzecz osób 
trzecich, pisanie tekstów innych niż reklamowe na rzecz osób trze-
cich, produkcja programów radiowych i  telewizyjnych na  rzecz 
osób trzecich, publikowanie elektroniczne on-line książek i  pe-
riodyków na  rzecz osób trzecich, publikowanie elektroniczne on-
-line nie  do  pobrania na  rzecz osób trzecich, publikowanie książek 
na rzecz osób trzecich, sprawdziany edukacyjne na rzecz osób trze-
cich, publikowane tekstów innych niż teksty reklamowe na  rzecz 
osób trzecich, usługi tłumaczy na rzecz osób trzecich, usługi trenera 
osobistego na  rzecz osób trzecich, usługi trenerskie na  rzecz osób 
trzecich, wyższe uczelnie (edukacja) na  rzecz osób trzecich, 42 ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunika-
cyjnych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, digitalizacja do-
kumentów [skanowanie], doradztwo w  zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w  zakresie projektowania i  rozbudo-
wy sprzętu komputerowego, doradztwo w  zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z  kartami kre-
dytowymi w  celu wykrywania oszustw w  Internecie, elektroniczne 
monitorowanie identyfikujących informacji w  celu wykrywania 
kradzieży tożsamości w  Internecie, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
kontrola jakości konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma 
jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
programowanie komputerów, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie systemów komputero-
wych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, pró-
by kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, stwierdzanie 
autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
testowanie materiałów, tworzenie i  projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapa-
sowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w  dziedzinie technologii telekomunikacyjne, usługi gra-
ficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w  dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez la-
boratoria naukowe, wzornictwo przemysłowe .

(111) 331527 (220) 2019 11 13 (210) 506718
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE . LTD ., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REACTION
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 6 tuleje metalowe, zamki metalowe, w  tym metalowe 
zamki do  pojazdów, metalowe klucze do  zamków, metalowe pod-

stawy, stojaki i wieszaki na hulajnogi, 7 płytki cierne hamulca inne 
niż do  pojazdów, łożyska do  deskorolek, łożyska do  łyżworolek 
i  wrotek, łożyska do  hulajnóg dziecięcych, części hamulcowe, inne 
niż do  pojazdów, 8 narzędzia i  przyrządy ręczne [ręcznie obsługi-
wane], w  tym klucze do  nakrętek, śrubokręty, narzędzia ręczne, 
mianowicie naciągacze do  sznurowadeł, w  tym do  butów, wrotek 
i łyżworolek, płaskie klucze do nakrętek, w tym zawarte w zestawach 
do  wymieniania kółek w  łyżworolkach lub wrotkach, 9 zamki elek-
tryczne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony głowy, kaski 
ochronne do uprawiania sportu, paski do telefonów komórkowych, 
11 oświetlenie do łyżworolek i wrotek, oświetlenie do hulajnóg, re-
flektory do  łyżworolek i wrotek, reflektory do hulajnóg, światła ro-
werowe, światła do  hulajnóg, 12 zaciski do  mocowania kierownicy 
w hulajnogach, dzwonki do przymocowania na kierownicy hulajno-
gi, zaciski hamulcowe, w zaciski hamulcowe z zaczepami, do hulaj-
nóg, platformy do  przewożenia dziecka jako pasażera montowane 
na hulajnodze, stojaki na hulajnogi ustawiane na podłodze, łożyska 
do kółek hulajnogi, hulajnogi (pojazdy), zestawy hamulcowe do hu-
lajnóg, stojaki na hulajnogi, stopki do hulajnóg, torby przeznaczone 
specjalnie do hulajnóg, uchwyty na bidon do roweru, uchwyty na bi-
don do hulajnóg, części i akcesoria do hulajnóg zawarte w tej klasie, 
w tym chwyty i koła, torby i pokrowce na hulajnogi, zaciski na ramę 
służące do  blokowania mechanizmu składającego hulajnogi, 16 
naklejki dekoracyjne, w  tym dekoracyjne naklejki na  kaski ochron-
ne, 19 podstawy, stojaki i  wieszaki na  hulajnogi, niemetalowe, 20 
zamki niemetalowe, w tym zamki do pojazdów, klucze niemetalowe 
do zamków, 21 bidony na wodę, w tym bidony sportowe, sportowe 
butelki na napoje, uchwyty na bidon, 26 zawieszki i breloki, za wyjąt-
kiem tych przeznaczonych do biżuterii i kluczy, dekoracyjne wstążki 
do hulajnóg, sznurowadła, w tym sznurowadła do wrotek i łyżworo-
lek, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 
uchwyty do  mocowania hamulców do  wrotek i  łyżworolek, zaciski 
do  mocowania kierownicy w  hulajnogach dziecięcych, dzwonki 
do przymocowania na kierownicy do hulajnóg dziecięcych, zabaw-
ki, w  tym wiatraczki do hulajnóg dziecięcych, gry, kółka do wrotek 
i  łyżworolek, nakładki z kółkami na buty, hamulce, w  tym hamulce 
z zaczepami, do wrotek i łyżworolek, wrotki i łyżworolki, sakwy i tor-
by przeznaczone specjalnie do  hulajnóg dziecięcych, ochraniacze 
na kolana (artykuły sportowe), ochraniacze na łokcie (artykuły spor-
towe), osie do kółek do wrotek i łyżworolek, w tym osie wchodzące 
w skład zestawów do zmieniania kółek we wrotkach i rolkach, ręka-
wice do gier sportowych, rękawice sportowe, rękawice ochronne (ar-
tykuły sportowe), stojaki na hulajnogi ustawiane na podłodze, stopki 
do hulajnóg dziecięcych, ochraniacze na nadgarstki (artykuły spor-
towe), stojaki i wieszaki na hulajnogi dziecięce, torby przeznaczone 
do  transportu hulajnóg dziecięcych, torby przeznaczone do  trans-
port nakładek z kółkami na buty, torby przeznaczone do  transport 
wrotek i  łyżworolek, części i  akcesoria do  hulajnóg dziecięcych za-
warte w tej klasie, w tym chwyty i koła, części i akcesoria do wrotek 
i łyżworolek zawarte w tej klasie, pokrowce przeznaczone do nakła-
dek z kółkami na buty, pokrowce przeznaczone do wrotek i  łyżwo-
rolek, pokrowce przeznaczone do  hulajnóg dziecięcych, pokrowce 
przeznaczone do kółek do wrotek i łyżworolek, ochraniacze sporto-
we, w tym do sportów takich jak jazda na wrotkach i łyżworolkach, 
jazda na deskorolce, jazda na hulajnodze i na rowerze, w tym ręka-
wice ochronne, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana, zaciski 
na ramę służące do blokowania mechanizmu składającego w hulaj-
nogach dziecięcych .

(111) 331528 (220) 2019 11 13 (210) 506719
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 03
(732) FRAŚ ROBERT IZI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G EASY GRASS
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 środki chemiczne wykorzystywane w  przemyśle 
motoryzacyjnym tj . środki chemiczne do  impregnacji skóry, kleje 
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do  skór, kleje i  preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, ma-
styksy do  opon, materiały syntetyczne do  absorpcji oleju, miesza-
niny do  gwintowania, mieszanki do  naprawiania dętek, mieszanki 
do  naprawy opon, metaliczne mydła do  celów przemysłowych, 
oleje przekładniowy, kity i  lepiki jako olejowe spoiwa, płyn przeciw 
zamarzaniu, płyny do  obwodów hydraulicznych, płyny do  układu 
kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty an-
tystatyczne, inne niż do  użytku domowego, preparaty chemiczne 
do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do zapo-
biegania powstawaniu plam na  tkaninach, preparaty chłodnicze, 
preparaty do  klejenia, preparaty do  konserwacji gumy, preparaty 
do  obróbki wykończeniowej stali, preparaty do  odgumowywania, 
preparaty do  odklejania i  odłączania, preparaty do  odpuszczania 
metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, 
preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające zagotowaniu się 
chłodziwa silnikowego, produkty chemiczne do ożywiania kolorów 
do  użytku przemysłowego, przyspieszacze wulkanizacji, roztwo-
ry zapobiegające tworzeniu się piany w  akumulatorach, silikony, 
spoiwa jako Preparaty do  impregnacji wodoodpornej z  wyjątkiem 
farb, spoiwa stosowane w  metalurgii, substancje powierzchniowo 
czynne, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne 
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do oczysz-
czania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki 
chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do usuwania osadu 
węglowego z silników, środki chemiczne do wybielania wosku, środ-
ki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodood-
porne, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące 
olej, środki korozyjne, środki zmiękczające do celów przemysłowych, 
utleniacze jako dodatki chemiczne do  paliwa silnikowego, węgiel 
do filtrów, woda destylowana, zakwaszona woda do ładowania aku-
mulatorów, zaprawy farbiarskie do metali, 3 kosmetyki samochodo-
we, preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów, detergenty, esencje 
eteryczne, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, pasty, szampony, 
płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapacho-
we do samochodów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
mydła, mydła w  płynie, preparaty do  odtłuszczania, pasty do  skór, 
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii samocho-
dowych, kremy do  polerowania, środki do  nadawania połysku, pa-
pier ścierny, papier polerujący, środki do  usuwania rdzy, preparaty 
do czyszczenia tworzyw sztucznych .

(111) 331529 (220) 2019 11 13 (210) 506717
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 03
(732) Taizhou Jiamei Im & Ex Co ., Ltd ., Wenling City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love more BI&KI
(540) 

(531) 03 .06 .03, 02 .09 .14, 27 .05 .01, 24 .17 .07
(510), (511) 18 plecaki, portfele, bagaż, aktówki, torby szkolne [z  pa-
skiem na  ramię], skóra surowa lub półprzetworzona, wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, skórzane smycze, parasole, okrycia dla 
zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, 
rękawiczki, szaliki, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], wypraw-
ki dziecięce [odzież], krawaty, kombinezony, 35 reklama, usługi agen-
cji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi marketingowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
audyt działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, 
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego .

(111) 331530 (220) 2019 11 13 (210) 506722
(151) 2020 10 15 (441) 2020 01 27
(732) RINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fun cosmetics Lalka
(540) 

(531) 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, antyper-
spiranty do użytku osobistego, aromatyczne olejki do kąpieli, balsamy 
do  włosów, balsamy po  goleniu, balsamy do  ciała, balsamy do  opa-
lania [kosmetyki], balsamy do rąk, nielecznicze balsamy do stóp, bal-
samy oczyszczające, balsamy samoopalające [kosmetyki], baza pod-
kładowa do paznokci [kosmetyki], bazy pod makijaż w postaci past, 
biały puder kosmetyczny do  twarzy, błoto kosmetyczne do  ciała, 
błyszczyki do ust, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i ko-
smetycznych, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dentystyczne 
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, dezodo-
ranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty 
w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, emalie 
do paznokci, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje po goleniu, emulsje 
wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użyt-
ku kosmetycznego], fluid do makijażu, henna [barwnik kosmetyczny], 
korektory do wgłębień i zmarszczek, kosmetyczne peelingi do ciała, 
kosmetyczne płyny do  włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
kosmetyczne pudry do  twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, 
kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki dla dzieci, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania 
na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kosmetyki myjące, 
pielęgnujące i  upiększające do  skóry, włosów i  paznokci, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olej-
ków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie 
żeli, kosmetyki w  gotowych zestawach, kosmetyki w  postaci cieni 
do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, 
kosmetyki w postaci różu, kostki mydła do mycia ciała, kremy do rąk, 
kremy do skórek wokół paznokci, kremy do twarzy, kremy do włosów, 
kremy na  odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], kremy pod oczy, 
kremy przeciw zmarszczkowe, kremowe mydła do  ciała, kremy BB, 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do  ciała, kremy 
do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do mycia, 
kremy do oczyszczania skóry, kremy do paznokci, kremy kosmetycz-
ne odżywcze, kremy nawilżające, kremy ochronne, kremy tonizujące 
[kosmetyki], kryształki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmety-
kami, olejkami i barwnikami, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, 
maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy i ciała, ma-
sła do twarzy i ciała, mleczka do ciała, mleczka do ciała dla niemowląt, 
mleczka do  demakijażu, mleczka do  opalania [kosmetyki], mleczka 
do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, musująca piana do kąpieli, 
mydła, mydła i żele, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycz-
nych, oliwki dla niemowląt, paski z woskiem do usuwania owłosienia, 
pasta do zębów, peeling do stóp, peelingi do twarzy [kosmetyki], pe-
elingi złuszczające do ciała, pianki do golenia, pianki do włosów, pianki 
pod prysznic i do kąpieli, płyn do kąpieli, płyny do demakijażu, prepa-
raty do barwienia włosów, preparaty do falowania i kręcenia włosów, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, preparaty do włosów, róż do twarzy, rozpuszczalniki 
do usuwania lakierów, serum do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, 
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środki do usuwania skórek wokół paznokci, szampony, toniki do skóry, 
żele pod prysznic i do kąpieli, zmywacze do paznokci .

(111) 331531 (220) 2019 11 14 (210) 506786
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) LE HO NAM, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN TIMES Paris & Milan
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 331532 (220) 2019 11 14 (210) 506787
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) MARCZUK MARCIN WAKACJE NA WYSPIE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wakacje Na Wyspie
(540) 

(531) 06 .19 .16, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 36 dzierżawa domów, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub 
wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na  wła-
sność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa 
budynków, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organi-
zowanie najmu nieruchomości na  wynajem, organizowanie umów 
dzierżawy i  najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, 
organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji 
związanych z  wynajmem budynków, usługi agencyjne lub pośred-
nictwo w  zakresie wynajmu budynków, usługi wykazów nierucho-
mości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu 
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesha-
ringu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z  budynkami 
mieszkalnymi, usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], 
usługi znajdowania mieszkań na  rzecz osób trzecich [stałe zamiesz-
kanie], zapewnianie stałego zamieszkania, zapewnianie stałego za-
kwaterowania, wynajem domów, wynajem budynków, wynajem 
domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, 
wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, 
wynajem mieszkań, studio i  pokoi, wynajem nieruchomości, wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], zakwaterowanie (zapewnienie 
stałego-), 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czaso-
wy, wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, wynajmowanie 
kwater, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, 
doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i  infolinie 
w  dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, elektroniczne usługi 
informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, informacja 
hotelowa, informacja na temat hoteli, motele, ocena zakwaterowania 
wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część 
pakietów pobytowych, organizowanie i  udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania w  hotelach, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymcza-

sowego, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowa-
nie zakwaterowania dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, 
pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, rezerwacja hotelowa na  rzecz 
osób trzecich, rezerwacja miejsc na  kempingach, rezerwacja miejsc 
w  pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych 
dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, rezerwacja 
zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania hotelo-
wego, rezerwacja zakwaterowania na  rzecz podróżnych, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za  pośrednictwem internetu, rezer-
wacje hotelowe, rezerwacje miejsc w  hotelach, rezerwowanie poko-
jów dla podróżnych, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania 
w  postaci domów wakacyjnych, świadczenie usług informacyjnych 
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w  zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, świadczenie 
usług przez hotele i  motele, świadczenie usług rezerwacji pokojów 
oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w  hotelach, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie 
informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie 
informacji na  temat zakwaterowania przez internet, udostępnianie 
informacji o  tymczasowym zakwaterowaniu za  pośrednictwem in-
ternetu, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnia-
nie obiektów i  sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie 
sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, udo-
stępnianie terenów i  sprzętu kempingowego, udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego dla gości, udostępnianie tymczasowych 
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji online 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania na  czas wakacji, udzielanie 
informacji w zakresie hoteli, usługi agencji podróży w zakresie doko-
nywania rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, usługi agencji w zakresie rezerwowania 
tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, usługi agencji w zakresie rezerwacji za-
kwaterowania [time share], usługi agencji wynajmu mieszkań [time 
share], usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi 
biur turystycznych w  zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur 
zakwaterowania, usługi biura turystycznego związane z  rezerwacją 
zakwaterowania tymczasowego, usługi doradcze w  zakresie sprzętu 
i obiektów hotelowych, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i mo-
teli, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, 
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazda-
mi], usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem internetu, usługi rezerwacji zakwaterowania [time 
share], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie 
kwater wczasowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwate-
rowanie], usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], 
usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usłu-
gi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w za-
kresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania 
[time share], usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w za-
kresie zakwaterowania w  ośrodkach wypoczynkowych, usługi w  za-
kresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowa-
nia, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy 
wakacyjne, wycena zakwaterowania w hotelach, wynajem budynków 
przenośnych, wynajem domów letniskowych, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, wynajem zakwaterowania na urlop, 
wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów, zakwaterowanie tymczasowe 
świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie obiektów i wypo-
sażenia kempingowego, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania 
na czas pracy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnia-
nie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, 
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w pensjonatach .
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(111) 331533 (220) 2019 11 14 (210) 506788
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Duszki
(510), (511) 10 maseczki aseptyczne do  osłaniania twarzy pacjenta 
podczas zabiegów stomatologicznych .

(111) 331534 (220) 2019 11 14 (210) 506790
(151) 2020 10 15 (441) 2020 01 27
(732) RZUCIDŁO ANNA F .H . PIECHOWSKA, Świlcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARPAT KEBAB
(540) 

(591) brązowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 08 .05 .02, 26 .11 .12, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi związane z  prowadzeniem barów, pubów, re-
stauracji, usługi cateringowe, usługi barów typu fast-food na  wy-
nos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjal-
ne okazje, restauracje oferujące dania na wynos .

(111) 331535 (220) 2019 11 14 (210) 506796
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXPERT FLEX
(510), (511) 17 węże ogrodowe, węże do  podlewania, niemetalowe 
węże elastyczne, gumowe węże elastyczne wzmacniane materiałami 
syntetycznymi .

(111) 331536 (220) 2019 11 14 (210) 506797
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL FLEX
(510), (511) 17 węże ogrodowe, węże do  podlewania, niemetalowe 
węże elastyczne, gumowe węże elastyczne wzmacniane materiałami 
syntetycznymi .

(111) 331537 (220) 2019 11 14 (210) 506801
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 13
(732) PRO SHOOTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO SHOOTING
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 26 .02 .01, 26 .02 .16, 26 .02 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 13 broń, automatyczne pistolety, automatyczne karabiny, 
automatyczne rewolwery, broń automatyczna, broń do wystrzeliwa-

nia pocisków, broń palna, broń palna sportowa, broń pneumatyczna, 
broń ręczna, broń sportowa, części broni, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej lub hurtowej w związku z bronią, amunicją oraz akcesoriami 
strzeleckimi .

(111) 331538 (220) 2019 11 15 (210) 506831
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) SOLHERBS SZCZEPANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kamienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLHERBS
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, leki, żyw-
ność i  substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne do-
datki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, wita-
miny, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty 
lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i  aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i  anty-
septyczne, substancje chłonne do  higieny osobistej, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do  pielęgnacji jamy ustnej do  celów leczniczych, środki 
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole ką-
pielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, prepa-
raty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania 
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty 
medyczne do  odchudzania, liofilizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, alkohol leczniczy, błonnik pokarmowy, ami-
nokwasy do  celów medycznych, białkowe suplementy diety, den-
tystyczne materiały ścierne, detergenty do  celów medycznych, 
drożdże do  celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do  celów 
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, glukoza 
do celów medycznych, kolagen do celów medycznych, mineralne su-
plementy diety, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, 35 usługi 
sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, 
żywność i  substancje dietetyczne do  celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, wi-
taminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty 
lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i  aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i  anty-
septyczne, substancje chłonne do  higieny osobistej, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do  pielęgnacji jamy ustnej do  celów leczniczych, środki 
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole ką-
pielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, prepa-
raty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania 
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty 
medyczne do  odchudzania, liofilizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, alkohol leczniczy, błonnik pokarmowy, ami-
nokwasy do  celów medycznych, białkowe suplementy diety, den-
tystyczne materiały ścierne, detergenty do  celów medycznych, 
drożdże do  celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do  celów 
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, gluko-
za do celów medycznych, kolagen do celów medycznych, mineralne 
suplementy diety, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych .

(111) 331539 (220) 2019 11 15 (210) 506832
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELIPROX
(510), (511) 5 preparaty wspomagające pracę układu pokarmowego .
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(111) 331540 (220) 2019 11 15 (210) 506838
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dental Tree
(510), (511) 35 usługi w  zakresie sprzedaży hurtowej i  detalicznej 
w  tym sprzedaży poprzez sieć komputerową (e-sklep): past, prosz-
ków, płynów i środków do czyszczenia zębów i protez, leków do ce-
lów stomatologicznych, materiałów i  środków dentystycznych, 
materiałów do  odbudowy dziąseł i  zębów oraz środków zapobie-
gawczych, dezynfekcyjnych i  anestezjologicznych, instrumentów 
dentystycznych, protez dentystycznych, sztucznych zębów i sztucz-
nych szczęk, implantów, materiałów do plombowania zębów, mate-
riałów ściernych do celów dentystycznych, materiałów do wycisków 
dentystycznych, materiałów na protezy dentystyczne i aparaty orto-
dontyczne, preparatów farmaceutycznych, klejów do protez denty-
stycznych, lakierów dentystycznych, amalgamatów dentystycznych, 
cementów dentystycznych, mastyksów dentystycznych, dentystycz-
nych materiałów do  odcisków, dentystycznych materiałów ścier-
nych, porcelany na protezy dentystyczne, wosków do modelowania 
do  celów stomatologicznych, stopów dentystycznych ze  złota, nici 
chirurgicznych, dentystycznej aparatury elektrycznej, aparatury 
i  instrumentów dentystycznych, lusterek dentystycznych, sztyftów 
dentystycznych, preparatów, narzędzi i  akcesoriów do  endodoncji, 
pojemników i worków na odpady pochodzenia medycznego, apara-
tów ortodontycznych, wierteł dentystycznych, ostrzy chirurgicznych 
i skalpeli, ssaków i ślinociągów, końcówek do ślinociągów, rękawów, 
torebek i  akcesoriów do  sterylizacji narzędzi, produktów higienicz-
nych do celów medycznych, środków do dezynfekcji, jałowych i nie-
jałowych kompresów gazowych i  włókninowych, wchłaniających 
artykułów higienicznych, higienicznych śliniaków dentystycznych, 
higienicznych serwet dentystycznych, higienicznych serwet ochron-
nych do  celów dentystycznych, wacików do  celów medycznych, 
materiałów opatrunkowych, serwet stomatologicznych, pokrowcy 
na fotele dentystyczne, pokrowcy na zagłówki foteli dentystycznych, 
dwustronnych serwet ochronnych stomatologicznych, druków me-
dycznych, środków do utrzymywania higieny rąk dla stomatologów, 
odzieży ochronnej i  czepków ochronnych dla stomatologów, ręka-
wiczek ochronnych dla stomatologów, środków i akcesoriów do pro-
filaktyki i utrzymywania higieny jamy ustnej, środków czystości dla 
gabinetów stomatologicznych, artykułów biurowych, drobnych za-
bawek i  artykułów o  charakterze upominkowym dla najmłodszych 
pacjentów gabinetów stomatologicznych  .

(111) 331541 (220) 2019 11 18 (210) 506893
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N LOTOS Niebieski Szlak
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czerwony, niebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 01 .15 .15, 26 .11 .13
(510), (511) 1 środki chemiczne do  użytku w  branży petrochemicz-
nej, środki chemiczne stosowane jako dodatki w  procesie obróbki 
w  branży petrochemicznej, dodatki chemiczne do  obróbki paliwa, 
dodatki chemiczne do  paliw silnikowych, dodatki do  paliw będące 
związkami chemicznymi, dodatki chemiczne do użytku w produkcji 
paliw, skoncentrowane dodatki chemiczne do  paliw silnikowych, 
chemikalia do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologiczne-
go wzrostu [inne niż medyczne i  weterynaryjne], środki chłodzące 
do silników pojazdów, dodatki detergentowe do paliw, dodatki de-
tergentowe do  użytku z  olejami silnikowymi, wodór, płynne gazy, 
inne niż do celów medycznych, 4 paliwa, paliwa gazowe, mieszan-
ki paliw, paliwa z  ropy naftowej, paliwa węglowodorowe, paliwo 
biodiesel, niechemiczne dodatki do  paliw, paliwa ze  źródeł biolo-
gicznych, gazy do  użytku jako paliwo, ropa naftowa, surowa lub 
rafinowana, benzyna silnikowa, oleje silnikowe, smary do pojazdów 

silnikowych, oleje smarowe do  silników pojazdów mechanicznych, 
energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna 
ze  źródeł odnawialnych, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzyno-
wych, dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, stacje generacji 
prądu, zasilacze elektryczne [generatory], instalacje elektryczne [ge-
neratory], elektryczne generatory dieslowe, generatory elektryczne 
do  pojazdów, generatory zasilania bezprzerwowego, generatory 
prądu przemiennego, przenośne generatory energii elektrycznej, 
przenośne generatory prądu elektrycznego, zestawy generatorów 
prądu elektrycznego, zestawy generatorów elektrycznych, genera-
tory wytwarzające energię elektryczną z  energii słonecznej, gene-
ratory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory energii 
elektrycznej napędzane energią wiatru, 9 stacje dokujące, stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia do  ładowania, 
urządzenia do  ładowania baterii, urządzenia do  ładowania akumu-
latorów, urządzenia do  ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 
urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze do cieczy, 12 
pojazdy elektryczne, samochody elektryczne, elektryczne napędy 
do pojazdów, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, samocho-
dy elektryczne zasilane z sieci, samochody elektryczne z ogniwami 
paliwowymi, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silni-
kowe elektryczne do pojazdów lądowych, elektryczne mechanizmy 
napędowe do  pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pali-
wami, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji ben-
zynowych [dla osób trzecich], usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, reklama, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji 
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi tankowania paliwa 
do pojazdów, naprawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, 
usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, instalowanie ge-
neratorów prądu, instalacja urządzeń elektrycznych i  generatorów 
prądu, doładowywanie baterii i  akumulatorów, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń do  zaopatrzenia w  gaz i  do  dystrybucji 
gazu, usługi doradcze związane z  instalacją urządzeń do  ogrzewa-
nia i chłodzenia, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, 39 usługi dystrybucji paliw, organizowanie 
dystrybucji paliwa, przechowywanie energii i  paliw, usługi dystry-
bucji prądu elektrycznego, dostawa i dystrybucja energii, 43 usługi 
w zakresie barów szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, bary 
przekąskowe .

(111) 331542 (220) 2019 11 17 (210) 506904
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) KASPERKIEWICZ JUDYTA EPOQUE KANCELARIA 
ADWOKACKA ADWOKAT JUDYTA KASPERKIEWICZ, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBERLAW BY JUDYTA
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 01 .01 .04, 17 .03 .02, 14 .05 .23, 26 .11 .99, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
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komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, 45 badania prawne, doradztwo w zakresie wła-
sności intelektualnej, mediacje, sprawy sporne (usługi pomocy w-), 
usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi w  zakresie przygotowania dokumentów 
prawnych, zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 331543 (220) 2019 11 20 (210) 506962
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) SBS INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMIR KEBAB
(510), (511) 43 usługi świadczone przez osoby lub instytucje zajmują-
ce się przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji .

(111) 331544 (220) 2019 11 20 (210) 506965
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PEIGNIER XYMENA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 
ALAMEDA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALAMEDA Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
(510), (511) 41 usługi edukacji medycznej, zapewnianie szkolenio-
wych kursów medycznych, doradztwo w  zakresie szkoleń medycz-
nych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagad-
nień medycznych, szkolenia w  dziedzinie zaburzeń medycznych 
i  ich  leczenia, organizowanie seminariów i  kongresów o  tematyce 
medycznej, organizowanie konferencji i  sympozjów w  dziedzinie 
nauk medycznych, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie tłuma-
czeń, 44 usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], opieka me-
dyczna i  zdrowotna, usługi doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], doradztwo dietetyczne, usługi oceny medycznej, usługi 
opieki medycznej, organizowanie leczenia medycznego, prowadze-
nie placówek medycznych, świadczenie pomocy medycznej, udzie-
lanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania .

(111) 331545 (220) 2019 11 20 (210) 506968
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) DYCZKO RAFAŁ NEXTSTORE, Brzeźno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lile
(510), (511) 11 elektryczne suszarki do rąk, suszarki do włosów, wie-
szaki na ręczniki podgrzewane elektrycznie, czajniki, dzbanki do fil-
trowania wody, elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne za-
parzacze do  kawy, garnki elektryczne, elektryczne garnki 
żaroodporne, parowary elektryczne, szybkowary elektryczne, patel-
nie elektryczne, grille elektryczne, domowe ekspresy do kawy [elek-
tryczne], elektryczne tostery, elektryczne opiekacze, elektryczne 
urządzenia do  gotowania, gofrownice, przybory kuchenne elek-
tryczne, rondle elektryczne, samowary elektryczne, suszarki do żyw-
ności elektryczne, tace grzewcze, tostery, urządzenia do  opiekania 
i  pieczenia, woki elektryczne, fondue [urządzenia do  gotowania], 
frytkownice, podgrzewacze do  jedzenia, elektryczne urządzenia 
do pieczenia chleba, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, artykuły gospodarstwa domowego, bidony sprzedawane 
puste, brytfanny, blaszane wyroby do pieczenia, blachy do pieczenia 
[nieelektryczny sprzęt kuchenny], butelki, cedzaki, ceramiczna zasta-
wa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, chochle, chwytaki odporne 
na żar piekarnika, ciśnieniowe ekspresy do kawy, cukiernice, czajnicz-
ki do herbaty, deski do krojenia, deski do noży, deski do serów, dopa-
sowane dozowniki i uchwyty do papieru do wycierania, osuszania, 
polerowania i czyszczenia, durszlaki do użytku domowego, dzbanki 
do kawy, dzbanki na mleko, dzbanuszki, dziadki do orzechów, eks-
presy do kawy nieelektryczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, 
filtry do herbaty, foremki, formy do ciast, formy do pieczenia, garnki, 
gofrownice do ciast nieelektryczne, imbryczki do herbaty, kafeterki, 
kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, kosze do użytku domowego, ko-
sze metalowe na  śmieci, kosze na  chleb, koszyczki na  herbatę 
nie z metali szlachetnych, kubki, kubły, kuchenne przybory nie z me-

tali szlachetnych, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki 
durszlakowe [przybory kuchenne], maselniczki, maty do  pieczenia, 
metalowe pudełka obiadowe, miksery domowe nieelektryczne, mi-
ski do mieszania, miski na owoce, miski z tworzyw sztucznych [po-
jemniki dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, misy ceramicz-
ne, misy do  podawania żywności, młynki do  użytku domowego 
ręczne, młynki do kawy, młynki do soli i pieprzu, naczynia, naczynia 
do gotowania, naczynia do pieczenia, naczynia do pieczenia wyko-
nane z ceramiki, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia nie z me-
tali szlachetnych, naczynia szklane do konserwowania żywności, na-
czynia żaroodporne, nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], 
nieelektryczne wyciskarki do  soku, patelnie, patery, pieprzniczki 
i  solniczki, plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, 
podstawki stołowe pod naczynia, pojemniczki na przyprawy z meta-
li szlachetnych, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojem-
niki na chleb, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, po-
krywki do  patelni, pokrywki do  rondli, półmiski [tace], prasy 
do czosnku [sprzęt kuchenny], porcelanowa zastawa stołowa, prze-
nośne dozowniki do  napojów, przybory do  pieczenia, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, puchar-
ki, pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, puste pojemniki-rozpy-
lacze, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, ręczne suszarki do sałaty, 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka kuchen-
ne, skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki do zastosowań domowych, 
słoiki, dzbanki szklane, sosjerki, stojaczki na  przyprawy, stojaki 
do ciast i ciastek, stojaki, wieszaki na kubki, suszarki do naczyń [stoja-
ki], szklanki, kieliszki, naczynia do  picia i  akcesoria barowe, tace 
do użytku domowego, talerze, tarki do celów kuchennych, termoizo-
lacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termosy, tłuczki kuchenne, 
tortownice do ciast, trzepaczki nieelektryczne, wałki do ciasta, wazo-
ny, wazy do zup, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wy-
roby porcelanowe, zestawy do  oliwy i  octu, zestawy do  przypraw, 
przybory kosmetyczne i toaletowe, dozowniki do detergentów, do-
zowniki mydła, dozowniki do  płynów stosowane z  butelkami, do-
zowniki do  ręczników papierowych, dozowniki szamponu, drążki 
na  ręczniki, dozowniki do  przechowywania papieru toaletowego 
[inne niż zamontowane na stałe], misy i miseczki, miednice [naczy-
nia], mydelniczki, pojemniki na  mydło, pojemniki na  płyny, puste, 
do użytku domowego, pojemniki przystosowane do przechowywa-
nia przyborów toaletowych, stojaki na  papier toaletowy, stojaki 
na szczotki klozetowe, szczotki kąpielowe, uchwyty do szczotek toa-
letowych, uchwyty na produkty do mycia ciała, wieszaki na ręczniki, 
zasobniki papieru toaletowego, przybory do  użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, sprzęt 
i  artykuły do  sprzątania i  czyszczenia, rękawice do  czyszczenia 
do użytku domowego, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domo-
wego, rękawice do  polerowania, rękawice do  ścierania kurzu, 35 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towa-
rów: elektryczne suszarki do  rąk, suszarki do  włosów, wieszaki 
na ręczniki podgrzewane elektrycznie, czajniki, dzbanki do filtrowa-
nia wody, elektryczne zaparzacze do herbaty, elektryczne zaparza-
cze do  kawy, garnki elektryczne, elektryczne garnki żaroodporne, 
parowary elektryczne, szybkowary elektryczne, patelnie elektryczne, 
grille elektryczne, domowe ekspresy do  kawy [elektryczne], elek-
tryczne tostery, elektryczne opiekacze, elektryczne urządzenia 
do gotowania, gofrownice, przybory kuchenne elektryczne, rondle 
elektryczne, samowary elektryczne, suszarki do żywności elektrycz-
ne, tace grzewcze, tostery, urządzenia do opiekania i pieczenia, woki 
elektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, arty-
kuły gospodarstwa domowego, bidony sprzedawane puste, brytfan-
ny, blaszane wyroby do pieczenia, blachy do pieczenia [nieelektrycz-
ny sprzęt kuchenny], butelki, cedzaki, ceramiczna zastawa stołowa, 
ceramiczne serwisy do kawy, chochle, chwytaki odporne na żar pie-
karnika, ciśnieniowe ekspresy do kawy, cukiernice, czajniczki do her-
baty, deski do krojenia, deski do noży, deski do serów, dopasowane 
dozowniki i uchwyty do papieru do wycierania, osuszania, polerowa-
nia i czyszczenia, durszlaki do użytku domowego, dzbanki do kawy, 
dzbanki na  mleko, dzbanuszki, dziadki do  orzechów, ekspresy 
do kawy nieelektryczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, filtry 
do herbaty, foremki, formy do ciast, formy do pieczenia, garnki, go-
frownice do  ciast nieelektryczne, imbryczki do  herbaty, kafeterki, 
kieliszki do  jajek, klipsy do  obrusów, kosze do  użytku domowego, 
kosze metalowe na  śmieci, kosze na  chleb, koszyczki na  herbatę 
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nie z metali szlachetnych, kubki, kubły, kuchenne przybory nie z me-
tali szlachetnych, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki 
durszlakowe [przybory kuchenne], maselniczki, maty do  pieczenia, 
metalowe pudełka obiadowe, miksery domowe nieelektryczne, mi-
ski do mieszania, miski na owoce, miski z tworzyw sztucznych [po-
jemniki dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, misy ceramicz-
ne, misy do  podawania żywności, młynki do  użytku domowego 
ręczne, młynki do kawy, młynki do soli i pieprzu, naczynia, naczynia 
do gotowania, naczynia do pieczenia, naczynia do pieczenia wyko-
nane z ceramiki, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia nie z me-
tali szlachetnych, naczynia szklane do konserwowania żywności, na-
czynia żaroodporne, nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], 
nieelektryczne wyciskarki do  soku, patelnie, patery, pieprzniczki 
i  solniczki, plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, 
podstawki stołowe pod naczynia, pojemniczki na przyprawy z meta-
li szlachetnych, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojem-
niki na chleb, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, po-
krywki do  patelni, pokrywki do  rondli, półmiski [tace], prasy 
do czosnku [sprzęt kuchenny], porcelanowa zastawa stołowa, prze-
nośne dozowniki do  napojów, przybory do  pieczenia, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, puchar-
ki, pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, puste pojemniki-rozpy-
lacze, rękawice kuchenne, rondle, salaterki, ręczne suszarki do sałaty, 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka kuchen-
ne, skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki do zastosowań domowych, 
słoiki, dzbanki szklane, sosjerki, stojaczki na  przyprawy, stojaki 
do ciast i ciastek, stojaki, wieszaki na kubki, suszarki do naczyń [stoja-
ki], szklanki, kieliszki, naczynia do  picia i  akcesoria barowe, tace 
do użytku domowego, talerze, tarki do celów kuchennych, termoizo-
lacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termosy, tłuczki kuchenne, 
tortownice do ciast, trzepaczki nieelektryczne, wałki do ciasta, wazo-
ny, wazy do zup, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wy-
roby porcelanowe, zestawy do  oliwy i  octu, zestawy do  przypraw, 
przybory kosmetyczne i toaletowe, dozowniki do detergentów, do-
zowniki mydła, dozowniki do  płynów stosowane z  butelkami, do-
zowniki do  ręczników papierowych, dozowniki szamponu, drążki 
na  ręczniki, dozowniki do  przechowywania papieru toaletowego 
[inne niż zamontowane na stałe], misy i miseczki, miednice [naczy-
nia], mydelniczki, pojemniki na  mydło, pojemniki na  płyny, puste, 
do użytku domowego, pojemniki przystosowane do przechowywa-
nia przyborów toaletowych, stojaki na  papier toaletowy, stojaki 
na szczotki klozetowe, szczotki kąpielowe, uchwyty do szczotek toa-
letowych, uchwyty na produkty do mycia ciała, wieszaki na ręczniki, 
zasobniki papieru toaletowego, przybory do  użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, sprzęt 
i  artykuły do  sprzątania i  czyszczenia, rękawice do  czyszczenia 
do użytku domowego, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domo-
wego, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, fondue 
[urządzenia do gotowania], frytkownice, podgrzewacze do jedzenia, 
elektryczne urządzenia do pieczenia chleba .

(111) 331546 (220) 2019 11 20 (210) 506971
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) MICHALSKA EWA RADIOKLINIKAPL, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radioklinika
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02 .09 .01, 16 .01 .14, 24 .13 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 organizacja promocji przy użyciu mediów audiowi-
zualnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i  konkursy 
promocyjne, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpo-
wszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komu-
nikacyjnych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
dostarczanie informacji konsumentom na  temat towarów i  usług, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], pośrednictwo w  działalności handlowej 

dla osób trzecich, pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  go-
spodarczych, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
41 przygotowywanie i  realizacja programów radiowych, edycja 
nagrań audio i  wideo, montaż lub nagrywanie dźwięku i  obrazu, 
montaż programów radiowych, montaż taśm dźwiękowych, nagry-
wanie na taśmach wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
produkcja filmów wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja prezentacji audiowizualnych, projekcja filmów do  celów 
medycznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wi-
deo i  telewizyjnych, udostępnianie rozrywki multimedialnej za  po-
mocą strony internetowej, edukacja w zakresie zdrowia i medycyny, 
edycja druków zawierających obrazy i  zdjęcia innych niż do  celów 
reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i  druków innych 
niż reklamowe, w  Internecie, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do  publikacji elektronicznej, multimedialne wydania czaso-
pism, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
czasopism, książek i podręczników z dziedziny zdrowia i medycyny, 
publikowanie druków, również w  formie elektronicznej innych niż 
do celów reklamowych, udostępnianie publikacji on-line, usługi re-
porterskie, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów 
w zakresie zdrowia i medycyny, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób .

(111) 331547 (220) 2019 11 20 (210) 506973
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) PODOLSKA-MEIER MAGDALENA, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stajnia pod Jemiołą Line Free Connection
(540) 

(591) czarny, zielony, granatowy, niebieski, czerwony, żółty, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .03 .18, 03 .03 .01, 03 .03 .15, 03 .03 .24
(510), (511) 41 usługi rekreacyjne związane z jazdą konną .

(111) 331548 (220) 2019 11 20 (210) 506977
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) FABRYKA SYPIALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fs fabryka sypialni
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 01 .01 .03, 01 .07 .06, 09 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble 
do wnętrz, zestawy mebli, łóżka, łóżka tapicerowane, łóżka drewniane, 
łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, podstawy łóżek, materace, podstawy 
pod materace, podgłówki, wałki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
poduszki, meble sypialne, meble dla dzieci, meble drewniane, meble 
tapicerowane, elementy meblowe, regały [meble], fotele, krzesła, toa-
letki [meble], szafy [meble], szafki [meble], szafki nocne, komody, wi-
tryny, biurka, stoły, stoliki, szuflady, lustra [meble], ramy do łóżek, ste-
laże do łóżek, panele meblowe, zagłówki [meble], artykuły z drewna 
i wikliny, nie ujęte w innych klasach, 24 pokrowce i narzuty na meble, 
tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, bielizna poście-
lowa i koce, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, kołdry, przy-
krycia na  łóżka, narzuty, bielizna stołowa, wyroby tekstylne do  wie-
szania na ścianach, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony, 
ręczniki, materiały i  tkaniny tekstylne, tkaniny tekstylne do  wyrobu 
domowych artykułów tekstylnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
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i  hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej świadczone 
online w zakresie następujących towarów: meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, meble do wnętrz, zestawy mebli, łóżka, łóżka 
tapicerowane, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, pod-
stawy łóżek, materace, podstawy pod materace, podgłówki, wałki, 
pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki, meble sypialne, meble 
dla dzieci, meble drewniane, meble tapicerowane, elementy meblo-
we, regały [meble], fotele, krzesła, toaletki [meble], szafy [meble], szafki 
[meble], szafki nocne, komody, witryny, biurka, stoły, stoliki, szuflady, 
lustra [meble], ramy do łóżek, stelaże do łóżek, panele meblowe, za-
główki [meble], artykuły z drewna i wikliny, nie ujęte w innych klasach, 
pokrowce i narzuty na meble, tekstylia do sypialni, tekstylia do wypo-
sażenia domu, bielizna pościelowa i koce, poszewki na kołdry, poszew-
ki na poduszki, kołdry, przykrycia na łóżka, narzuty, bielizna stołowa, 
wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, obicia ścienne z materia-
łów tekstylnych, zasłony, ręczniki, materiały i tkaniny tekstylne, tkaniny 
tekstylne do wyrobu domowych artykułów tekstylnych, 37 odnowa, 
naprawa i  konserwacja mebli, serwis sprzedawanego sprzętu me-
blowego, usługi montażu mebli, instalacja mebli, instalowanie mebli 
na wymiar, tapicerowanie mebli, usługi w zakresie remontów i wykoń-
czenia pomieszczeń, 42 usługi w zakresie projektowania wnętrz, usłu-
gi doradcze w  zakresie projektowania wnętrz, usługi projektowania 
mebli, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, 
doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo związane z wybo-
rem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], usługi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, udostępnianie strony 
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz .

(111) 331549 (220) 2019 11 20 (210) 506981
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SKRZYPIEC ADAM, Kędzierzyn Koźle (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRKNTN
(510), (511) 9 nagrania audio i  wideo, muzyczne nagrania dźwięko-
we, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrania 
muzyczne w postaci płyt, filmy wideo, nagrania muzyczne w formie 
dysków, nagrane dyski wideo, nagrane płyty cd-i, nagrane płyty 
dvd, nagrane taśmy muzyczne, pliki muzyczne do pobierania, serie 
muzycznych nagrań dźwiękowych, nagrane taśmy wideo z  nagra-
niami muzycznymi, nagrania wideo z  muzyką, do  pobrania, okula-
ry, pamięć usb [pendrive], 25 odzież, nakrycia głowy, bluzki, bluzy 
z  kapturem, bluzy sportowe, bielizna, bokserki, skarpetki, chusty 
[odzież], daszki [odzież], kamizelki, kostiumy, koszule, koszulki bez 
rękawów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, 
krótkie spodnie, legginsy, paski, podkoszulki, rękawiczki, spodenki, 
spodnie, stroje sportowe, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, 
szorty, t-shirty z  krótkim rękawem, topy [odzież], bandany, chust-
ki na  głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z  daszkiem, kaptury 
[odzież], kominiarki, opaski na głowę [odzież], 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i  promocji, negocjowanie kontraktów 
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do  celów marketingowych, promowanie koncertów 
muzycznych, promowanie działalności gospodarczej, promowanie 
muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za  pośred-
nictwem witryn internetowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach internetowych, pu-
blikacja treści reklamowych, reklama, reklama online za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i  mediów, usługi reklamowe i  marketingowe 
świadczone za  pomocą mediów społecznościowych, wynajem po-
wierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla 
osób trzecich, zarządzanie promocją sławnych osób, udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, usługi impresariów 
w działalności artystycznej, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi 
online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców 
muzycznych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz muzyków, negocjowanie transakcji handlowych w zakre-

sie działalności artystycznej, usługi agencji wyszukiwania talentów 
[impresariat w działalności artystycznej], usługi sprzedaży detalicz-
nej i  hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej świad-
czone online w  zakresie następujących towarów: nagrania audio 
i wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane taśmy dźwiękowe 
z nagraniami muzycznymi, nagrania muzyczne w postaci płyt, filmy 
wideo, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrane dyski wideo, 
nagrane płyty cd-i, nagrane płyty dvd, nagrane taśmy muzyczne, pli-
ki muzyczne do pobierania, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, 
nagrane taśmy wideo z  nagraniami muzycznymi, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, okulary, pamięć usb [pendrive], odzież, na-
krycia głowy, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bielizna, bok-
serki, skarpetki, chusty [odzież], daszki [odzież], kamizelki, kostiumy, 
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, kurtki, krótkie spodnie, legginsy, paski, podkoszulki, rę-
kawiczki, spodenki, spodnie, stroje sportowe, stroje plażowe, swetry, 
szaliki, szlafroki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], ban-
dany, chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, 
kaptury [odzież], kominiarki, opaski na głowę [odzież], 41 muzyczne 
usługi wydawnicze i  usługi w  zakresie nagrywania muzyki, usługi 
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie pisania 
tekstów piosenek, pisanie piosenek, publikowanie tekstów muzycz-
nych, publikowanie piosenek, świadczenie usług w zakresie studiów 
nagrań wideo, usługi w zakresie transkrypcji muzyki, udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobra-
nia, usługi pisania tekstów, usługi publikacji, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, doradztwo 
w zakresie produkcji filmów i muzyki, montaż lub nagrywanie dźwię-
ku i obrazu, montaż taśm dźwiękowych, usługi w zakresie produkcji 
muzycznej, produkcja filmów, produkcja muzycznych filmów wideo, 
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych 
i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produk-
cja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produk-
cja piosenek do filmów, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja 
rozrywki na żywo, realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwięko-
wych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z in-
ternetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi 
produkcji taśm audio, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi w zakresie ob-
róbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi rozrywko-
we, usługi miksowania muzyki, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, usługi rezerwacji biletów i  rezerwacji miejsc 
na koncerty muzyczne, organizowanie wydarzeń muzycznych, pro-
dukcja koncertów muzycznych, komponowanie muzyki dla osób 
trzecich, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organi-
zowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizo-
wanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów w celach 
kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością 
kulturalną, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, orga-
nizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w  celach rozrywko-
wych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, prezentowanie 
ścieżek dźwiękowych filmów wideo, didżeje na  przyjęcia i  imprezy 
specjalne, dostarczanie rozrywki w  postaci nagranej muzyki, im-
presariat artystyczny, muzyczne widowiska sceniczne wykonywa-
ne w  miejscach przeznaczonych do  występów, organizacja imprez 
kulturalnych i  artystycznych, organizacja rozrywek muzycznych, 
organizowanie festiwali, organizowanie wydarzeń muzycznych, or-
ganizowanie występów muzycznych na  żywo, produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, udzielanie infor-
macji w dziedzinie muzyki, usługi klubowe [rozrywka], zarządzanie 
stroną artystyczną występów muzycznych .

(111) 331550 (220) 2019 11 20 (210) 506982
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) CICHOŃ GRZEGORZ, Cybulice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DREAMER
(510), (511) 18 wyroby siodlarskie, siodła do jazdy konnej, koce pod 
siodła, 31 pasza dla koni .



68 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1/2021

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) 042436 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 042513 (180) 2031 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 042528 (180) 2031 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 050450 (180) 2031 07 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 058573 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 058574 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 058609 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 067770 (180) 2030 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 068375 (180) 2030 10 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 068381 (180) 2030 10 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 068382 (180) 2030 10 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 068384 (180) 2030 10 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 068385 (180) 2030 10 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 069426 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 069602 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 069804 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 069838 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 069839 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 069840 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 069841 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 069861 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 069873 (180) 2030 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 069875 (180) 2030 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 070127 (180) 2030 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 070141 (180) 2030 12 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 070384 (180) 2030 10 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 070649 (180) 2031 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 070743 (180) 2031 02 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 070918 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 071036 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071039 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071040 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071041 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071042 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071043 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071044 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071045 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071046 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071047 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071049 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071051 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071052 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071053 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071054 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 071184 (180) 2031 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 071206 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 071459 (180) 2030 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 071462 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 071463 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 071563 (180) 2031 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 071591 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 071772 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 071816 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 071817 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 071910 (180) 2030 11 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 072124 (180) 2031 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 073096 (180) 2030 11 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 073551 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 073554 (180) 2030 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 073557 (180) 2031 01 17 Prawo przedłużono w całości

(111) 134841 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 138195 (180) 2030 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 142357 (180) 2031 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 149734 (180) 2030 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 149940 (180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 150123 (180) 2030 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 150707 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 152129 (180) 2030 06 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 153123 (180) 2030 10 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 153181 (180) 2030 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 153263 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 153266 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 153547 (180) 2030 10 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 154005 (180) 2030 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 154197 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 154198 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 154215 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 154229 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 154419 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 154664 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 154873 (180) 2030 10 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154892 (180) 2030 11 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 154911 (180) 2030 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154912 (180) 2030 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 155033 (180) 2030 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 155059 (180) 2030 10 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 155084 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 155147 (180) 2031 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 155209 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 155298 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 155300 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 155301 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 155303 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 155619 (180) 2031 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 155670 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 155787 (180) 2030 12 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 155852 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 155921 (180) 2030 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 156012 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 156097 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 156098 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 156196 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 156204 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 156212 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156213 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156214 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156215 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156216 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156217 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156218 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156257 (180) 2031 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156327 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: prowadzenie badań 
marketingowych, rozpowszech-
nianie informacji ekonomicznych 
i finansowych, usługi reklamowe, 
konsultacyjne oraz publikacja in-
formacji w  internecie w  zakresie 
ekonomii i  finansów, kojarzenie 
kontrahentów przy zawieraniu 
transakcji handlowych z  wyko-
rzystaniem internetu, kompilacja 
informacji w  komputerowych 
bazach danych, wyszukiwanie, 
gromadzenie, udostępnianie 
i  wymiana informacji dot . pod-
miotów gospodarczych, przy 
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pomocy baz danych lub ich frag-
mentów poprzez sieć telein-
formatyczną, w  szczególności 
z  wykorzystaniem sieci internet, 
zbieranie i  katalogowanie infor-
macji na  wszelkich nośnikach, 
dostarczanie serwisów infor-
macyjnych dla środków maso-
wego przekazu i  innych form 
udostępniania zgromadzonych 
zbiorów, organizowanie targów 
i  wystaw w  celach handlowych 
i  reklamowych, świadczenie 
usług agencyjnych i  przedsta-
wicielskich na  rzecz krajowych 
i  zagranicznych kontrahentów 
w  zakresie pozyskiwania i  dys-
trybucji informacji ekonomicz-
nych; 36: serwisy ekonomiczne 
walutowe i giełdowe, informacja 
o  kursach walut i  kursach akcji, 
przy pomocy baz danych lub 
ich  fragmentów poprzez sieć 
teleinformatyczną, w  szczegól-
ności z  wykorzystaniem sieci 
internet, doradztwo i  prognozy 
ekonomiczne, świadczenie usług 
agencyjnych i  przedstawiciel-
skich na rzecz krajowych i zagra-
nicznych kontrahentów w zakre-
sie pozyskiwania i  dystrybucji 
informacji finansowych; 41: orga-
nizowanie i prowadzenie imprez, 
spotkań, konferencji, wykładów, 
kursów, szkoleń, sympozjów; 42: 
doradztwo zawodowe w dziedzi-
nie teleinformatyki, świadczenie 
usług komputerowych w  tym 
zarządzanie sieciami kompute-
rowymi, reprodukcja zapisanych 
nośników informacji .

(111) 156415 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 156582 (180) 2030 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 156904 (180) 2030 10 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 156954 (180) 2031 06 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 157136 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 157177 (180) 2030 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 157201 (180) 2030 08 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 157275 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 157385 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 157750 (180) 2031 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 157827 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 157831 (180) 2030 11 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 157859 (180) 2031 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 158177 (180) 2031 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 158187 (180) 2031 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 158331 (180) 2030 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 158384 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 158385 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 158386 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 158387 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 158389 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 158390 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 158391 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 158445 (180) 2031 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 158455 (180) 2030 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 159162 (180) 2031 05 08 Prawo przedłużono w całości

(111) 159163 (180) 2031 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 159206 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 159317 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 159512 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 159672 (180) 2030 11 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 159835 (180) 2031 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 159937 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 160408 (180) 2030 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 160409 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 160410 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 160569 (180) 2031 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 160593 (180) 2031 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 160779 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 160953 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 161013 (180) 2031 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 161054 (180) 2031 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 161056 (180) 2031 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 161057 (180) 2031 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 161373 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 161433 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 161436 (180) 2031 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 161885 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 161886 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 162005 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 162805 (180) 2030 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 164800 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 165365 (180) 2031 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 165366 (180) 2031 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 168929 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 168950 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 171791 (180) 2030 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 174045 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 175651 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 178408 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 179605 (180) 2030 12 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 189806 (180) 2030 11 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 189807 (180) 2030 11 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 190263 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 206546 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 208811 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 226959 (180) 2028 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 233647 (180) 2029 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 233648 (180) 2029 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 237610 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 239611 (180) 2030 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 239761 (180) 2030 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 240638 (180) 2030 05 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 240794 (180) 2030 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241100 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241524 (180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 36: usługi finansowe, 
pośrednictwo finansowe, opera-
cje finansowe, leasing finansowy, 
usługi rozliczeń finansowych, 
analizy finansowe, inwestycje ka-
pitałowe, kredytowanie, usługi, 
zarządzanie i doradztwo w spra-
wach inwestycji kapitałowych, fi-
nansowych, ubezpieczeniowych, 
usług leasingowych w  zakresie 
nieruchomości, prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w  za-
kresie nieruchomości, pozyski-
wanie terenów pod inwestycje, 
usługi agencji nieruchomości: 
rozliczenia finansowe związane 
z budową i kupnem nieruchomo-
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ści, wycena nieruchomości, ad-
ministrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami, kupno, sprzedaż 
i  dzierżawa nieruchomości; 42: 
prace badawczo-rozwojowe 
w  dziedzinie nauk technicznych 
dla osób trzecich, opracowy-
wanie projektów technicznych 
w  zakresie budownictwa ogól-
nego, przemysłowego, urbani-
stycznego i  technologicznego, 
badania i  analizy techniczne, 
ekspertyzy inżynieryjne, pomia-
ry geodezyjne, pomiary gruntu, 
usługi kartograficzne, testowa-
nie i kontrola jakości materiałów 
budowlanych, wzornictwo prze-
mysłowe, doradztwo techniczne 
i  technologiczne w  zakresie bu-
downictwa ogólnego i  przemy-
słowego .

(111) 241657 (180) 2030 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 242242 (180) 2030 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 242259 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 242260 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 242466 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 242703 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 242706 (180) 2030 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 243271 (180) 2030 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 243299 (180) 2030 10 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 243303 (180) 2030 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 243357 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 243358 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 243718 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 243737 (180) 2030 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 243856 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 243868 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 243922 (180) 2030 05 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 243924 (180) 2030 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 244137 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244273 (180) 2030 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 244296 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 244494 (180) 2030 12 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 244547 (180) 2030 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 244578 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244589 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244590 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244591 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244592 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244593 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244594 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244595 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244596 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244597 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244598 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244599 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244600 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244668 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 244669 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 244777 (180) 2030 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 244919 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244920 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244921 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244922 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244923 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244924 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 244925 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości

(111) 244926 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 245086 (180) 2030 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 245139 (180) 2030 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 245206 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 245235 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245236 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 245237 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 245238 (180) 2030 12 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 245299 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 245300 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 245301 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 245302 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 245478 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 245522 (180) 2030 11 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 245524 (180) 2030 11 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 245718 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 245724 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 245779 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245780 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245786 (180) 2030 12 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 245847 (180) 2031 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 245960 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 245961 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 245962 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 245963 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 245987 (180) 2030 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 245988 (180) 2030 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 246020 (180) 2031 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 246050 (180) 2030 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 246051 (180) 2030 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 246129 (180) 2030 11 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 246148 (180) 2031 01 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 246207 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 246208 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 246213 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 246306 (180) 2030 12 30 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 25: odzież, odzież skó-
rzana, obuwie, rękawice dla mo-
tocyklistów jako rodzaj odzieży .

(111) 246334 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 246335 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 246438 (180) 2030 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246462 (180) 2030 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 246568 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 246688 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246689 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246690 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246691 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246692 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246693 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246789 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 246827 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246886 (180) 2030 11 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 246891 (180) 2030 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 246980 (180) 2031 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 247311 (180) 2030 12 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 247413 (180) 2030 11 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 247456 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 247514 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 247561 (180) 2030 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 247600 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 247623 (180) 2031 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247644 (180) 2030 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 247745 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 247772 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 247846 (180) 2031 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 248006 (180) 2030 11 25 Prawo przedłużono w całości
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(111) 248127 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 248387 (180) 2030 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 248388 (180) 2030 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 248476 (180) 2030 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 248523 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 248712 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 248724 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 248725 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 248726 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 248769 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 248779 (180) 2030 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 248890 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 249105 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 249128 (180) 2031 09 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 249195 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249248 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249249 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249250 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249251 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249252 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249341 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 249342 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 249344 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 249846 (180) 2031 06 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249847 (180) 2031 06 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249985 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 250312 (180) 2031 01 14 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 42: opracowywanie 
projektów technicznych insta-
lacji i  urządzeń przeznaczonych 
dla budownictwa mieszkalnego 
i  przemysłowego, usługi pro-
jektowania i  nadzoru systemów 
klimatyzacji, wentylacji, ogrze-
wania, odkurzania, nawadnia-
nia, komunikacji i  oświetlania 
domów, doradztwo w  zakresie 
doboru aparatów i  urządzeń dla 
budownictwa .

(111) 250445 (180) 2030 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 250465 (180) 2031 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 250929 (180) 2031 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250965 (180) 2031 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250966 (180) 2031 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250998 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 250999 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 251002 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 251387 (180) 2030 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 252251 (180) 2030 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 252307 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 252351 (180) 2030 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 252729 (180) 2031 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 252848 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 252934 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 253088 (180) 2031 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 253442 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 253951 (180) 2030 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254174 (180) 2030 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 254282 (180) 2030 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 254531 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 254532 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 255587 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 256313 (180) 2030 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 258009 (180) 2031 10 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 260744 (180) 2031 10 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 269372 (180) 2030 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 272232 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości

(111) 273610 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 273611 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 295625 (180) 2031 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 330461 (180) 2026 08 31 Prawo przedłużono w całości

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA  
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB 
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URZĘDU PATENTOWEGO RP
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go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 187805 U
(210) 187806 U
(210) 192079 U
(210) 393942 07/2012
(210) 411770 13/2013
(210) 415048 19/2013
(210) 419767 02/2014
(210) 420041 02/2014
(210) 420049 02/2014
(210) 420052 02/2014
(210) 424800 11/2014
(210) 424802 11/2014
(210) 437889 10/2015
(210) 441618 16/2015
(210) 445989 24/2015
(210) 445993 24/2015
(210) 447067 26/2015
(210) 448730 3/2016
(210) 450205 6/2016
(210) 451335 9/2016
(210) 454214 14/2016
(210) 454218 14/2016
(210) 454668 21/2016
(210) 455118 U
(210) 455119 U
(210) 456273 U
(210) 456999 U
(210) 459198 U
(210) 461001 U
(210) 461904 U
(210) 463416 U
(210) 464891 U
(210) 466152 ZT09/2017
(210) 472330 U
(210) 475489 U
(210) 476235 U
(210) 477730 ZT47/2017
(210) 478088 U
(210) 478359 U
(210) 481661 ZT10/2018
(210) 481662 ZT10/2018
(210) 486030 ZT30/2018
(210) 486399 ZT03/2019
(210) 486945 U
(210) 486948 U
(210) 487896 U
(210) 492136 U
(210) 493311 U

(210) 495436 U
(210) 495832 U
(210) 498104 U
(210) 498727 U
(210) 499560 U
(210) 500605 U
(210) 502268 U
(210) 502270 U
(210) 502396 U
(210) 503309 U
(210) 503506 U
(210) 503953 U
(210) 504297 U
(210) 504302 U
(210) 506411 U
(210) 506829 U
(210) 506859 U
(210) 507158 U
(210) 507379 U
(210) 508276 U
(210) 508714 U
(210) 509392 U
(210) 509532 U
(210) 509835 U
(210) 510023 U
(210) 510025 U
(210) 510264 U
(210) 510313 U
(210) 510324 U
(210) 510379 U
(210) 510732 U
(210) 510931 U
(210) 511444 U
(210) 511484 U
(210) 511597 U
(210) 511629 U
(210) 511702 U
(210) 511729 U
(210) 511807 U
(210) 512075 U
(210) 512560 U
(210) 512593 U
(210) 512807 U
(210) 513018 U
(210) 513024 U
(210) 477618 ZT48/2017
(210) 512393 U
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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) 513970 U
(210) 514066 U
(210) 514364 U
(210) 514493 U
(210) 514680 U
(210) 514687 U
(210) 514832 U
(210) 515196 U
(210) 515315 U
(210) 515353 U
(210) 515899 U
(210) 516410 U
(210) 517384 U
(210) 381706 12/2011
(210) 381707 12/2011
(210) 381708 12/2011
(210) 412658 15/2013
(210) 412918 15/2013

(210) 412919 15/2013
(210) 420687 03/2014
(210) 421081 04/2014
(210) 447931 7/2016
(210) 459321 U
(210) 464337 U
(210) 464338 U
(210) 472999 U
(210) 501393 U
(210) 501530 ZT2/2020
(210) 509658 ZT22/2020
(210) 511255 U
(210) 511259 U
(210) 511808 ZT19/2020
(210) 513046 ZT26/2020
(210) 513125 ZT26/2020
(210) 513126 ZT26/2020
(210) 513989 ZT31/2020

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.

(111) 272081 Prawo unieważniono w całości .
(111) 296976 Prawo unieważniono w całości .

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 144498 (141) 2020 01 27 Prawo wygasło w całości .
(111) 257567 (141) 2020 07 08 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 25: t-shir-
ty; 28: balony do  zabawy, klocki 
[zabawki], pluszowe zabawki, 
puzzle, zabawki .

(111) 280727 (141) 2020 01 22 Prawo wygasło w całości .
(111) 285443 (141) 2020 01 30 Prawo wygasło w całości .
(111) 292406 (141) 2019 09 12 Prawo wygasło w części dotyczącej 

towarów i/lub usług: 03: ałun (ka-
mień), balsamy inne niż do  celów 
medycznych, błyszczyki do  ust, 
kosmetyki, kremy kosmetyczne, 
lakiery do  paznokci, preparaty 
do  makijażu, puder do  makijażu, 
maseczki kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, mydełka, odżywki 
do włosów, olejek jaśminowy, ole-
jek lawendowy, olejek migdało-
wy, olejek różany, ołówki do  brwi, 
mydła, produkty perfumeryjne, 
perfumy, tusze do rzęs, szampony, 
szminki, pomadki do ust, woda to-
aletowa, woda zapachowa . 

(111) 302647 (141) 2019 11 29 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 33: wódki 
o  smaku owocowym, napoje al-
koholowe z na bazie lub o smaku 
owoców .

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) 057515 A . Wykreślono: F .HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 
GMBH, Greifswald, Niemcy .

(111) 059863 A . Wykreślono: SANTEN PHARMACEUTICAL CO ., 
LTD ., Osaka-shi, Japonia; Wpisano: Santen Pharmaceutical Co ., Ltd ., 
Osaka, Japonia .

(111) 063314 A . Wykreślono: ELKEM AS, OSLO, Norwegia; Wpi-
sano: ELKEM ASA, OSLO, Norwegia .

(111) 068148 A . Wykreślono: BIOWET PUŁAWY Sp . z  o .o ., 
Puławy, Polska; VETOQUINOL BIOWET Sp . z  o .o ., Gorzów Wlkp ., 
Polska; Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego 
Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska; Wpisano: BIOWET PUŁAWY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, Pol-
ska 430691675; VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, Polska 210527414; 
BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 068724 A . Wykreślono: CHAMPAGNE VRANKEN, REIMS, 
Francja; Wpisano: VRANKEN-POMMERY PRODUCTION, Reims, 
Francja .

(111) 068961 A . Wykreślono: CHAMPAGNE VRANKEN, REIMS, 
Francja; Wpisano: VRANKEN-POMMERY PRODUCTION, Reims, 
Francja .

(111) 069248 A . Wykreślono: F .HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 
GMBH, Greifswald, Niemcy .

(111) 069736 A . Wykreślono: INSTYTUT METALI NIEŻELA-
ZNYCH, Gliwice, Polska 00027542; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁU-
KASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska .

(111) 070649 A . Wykreślono: SANTEN PHARMACEUTICAL CO ., 
LTD ., Osaka-shi, Japonia; Wpisano: Santen Pharmaceutical Co ., Ltd ., 
Osaka, Japonia .

(111) 072063 A . Wykreślono: COTY GERMANY GMBH, MO-
GUNCJA, Niemcy; Wpisano: Coty Germany GmbH, Darmstadt, 
Niemcy .

(111) 072063 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Darm-
stadt, Niemcy; Wpisano: HFC Prestige International Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .
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(111) 072063 A . Wykreślono: HFC Prestige International Ger-
many GmbH, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Coty Beauty Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 072066 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Mogun-
cja, Niemcy; Wpisano: Coty Germany GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 072066 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Darm-
stadt, Niemcy; Wpisano: HFC Prestige International Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 072066 A . Wykreślono: HFC Prestige International Ger-
many GmbH, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Coty Beauty Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 076968 A . Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZE-
MYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Pol-
ska 670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 078639 A . Wykreślono: ELKEM AS, OSLO, Norwegia; 
Wpisano: ELKEM ASA, OSLO, Norwegia .

(111) 079415 A . Wykreślono: SANTEN PHARMACEUTICAL CO ., 
LTD ., Osaka-shi, Japonia; Wpisano: Santen Pharmaceutical Co ., Ltd ., 
Osaka, Japonia .

(111) 081287 A . Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 086797 A . Wykreślono: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE 
HOLDING B .V ., SLIEDRECHT, Holandia; Wpisano: UNIT4 BUSINESS 
SOFTWARE HOLDING B .V ., Utrecht, Holandia .

(111) 086835 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 091459 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 091460 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 091461 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 092835 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 096819 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD 
WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 100171 A . Wykreślono: VITROSILICON Spółka Akcyjna, 
Iłowa, Polska; Wpisano: CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, 
Iłowa, Polska 001336570 .

(111) 102634 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gd ., Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE 
& SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 102635 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gd ., Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE 
& SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 103256 A . Wykreślono: Santen Pharmaceutical Co ., Ltd .
Santen Pharmaceutical Co ., Ltd .,, Japonia; Wpisano: Santen Phar-
maceutical Co ., Ltd ., Osaka, Japonia .

(111) 104535 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska; Wpisano: 
BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 104537 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska; Wpisano: 
BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 105670 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego Lublin – Wschód w  Lublinie z  dnia 8 marca 2019 r . 
w sprawie o sygn . akt VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności z dnia 30 marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Są-
dzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Ryszard 
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: RM GKm 213/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL 
– KONCENTRATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w miejscowości Wilków” .

(111) 105670 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie” .

(111) 105670 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 1065/19 
upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 czerwca 
2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy 
- Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM GKm 285/19 
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towaro-
wy na wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kędzierzyn – Koźle” .

(111) 105872 A . Wykreślono: BOGMAR Bogusława Bryczek, 
Bielsko-Biała, Polska 002413462; Wpisano: BOGMAR BRYCZEK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, 
Polska 386408621 .

(111) 112589 A . Wykreślono: DAIMLER AG, STUTTGART, Niem-
cy; Wpisano: smart Automobile Co ., Ltd ., Ningbo, Chiny .

(111) 115270 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Mainz, 
Niemcy; Wpisano: Coty Germany GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 115270 A . Wykreślono: Coty Germany GmbH, Darm-
stadt, Niemcy; Wpisano: HFC Prestige International Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 115270 A . Wykreślono: HFC Prestige International Ger-
many GmbH, Darmstadt, Niemcy; Wpisano: Coty Beauty Germany 
GmbH, Darmstadt, Niemcy .

(111) 123422 A . Wykreślono: ELKEM AS, OSLO, Norwegia; Wpi-
sano: ELKEM ASA, OSLO, Norwegia .

(111) 130439 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego Lublin – Wschód w  Lublinie z  dnia 8 marca 2019 r . 
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w sprawie o sygn . akt VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności z dnia 30 marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Są-
dzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Ryszard 
Moryc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: RM GKm 213/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL 
– KONCENTRATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w miejscowości Wilków” .

(111) 130439 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie” .

(111) 130439 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 1065/19 
upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 czerwca 
2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy 
- Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM GKm 285/19 
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towaro-
wy na wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kędzierzyn – Koźle” .

(111) 131073 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew k .Grójca, Polska; 
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 134246 A . Wykreślono: VISKASE POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012283129; Wpisano: VISKASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012283129 .

(111) 134840 A . Wykreślono: PPHU „SPECJAŁ” Sp . z o .o ., Rze-
szów, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAN-
DLOWO USŁUGOWE „SPECJAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892 .

(111) 136143 A . Wykreślono: ELKEM AS, OSLO, Norwegia; Wpi-
sano: ELKEM ASA, OSLO, Norwegia .

(111) 138336 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618; 
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 138337 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618; 
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 139708 D . Wpisano: „W  dniu 02 października 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  3587/20/095) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2657783 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-139708 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka z ograniczo-
na odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 144608 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakładu Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska; Wpisano: 

BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 144610 A . Wykreślono: Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 670768618; 
Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 145997 D . Wpisano: „W  dniu 02 października 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  3588/20/496) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2657782 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-145997 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka z ograniczo-
na odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 146585 A . Wykreślono: „R S X” Spółka Jawna-Robert 
Kępka, Stanisław Szymczyk, 40-725 Katowice ul . Książęca 22, Pol-
ska; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272 .

(111) 146587 A . Wykreślono: „R S X” Spółka Jawna Robert 
Kępka, Stanisław Szymczyk, Katowice, Polska; Wpisano: INSTANTA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 
276733272 .

(111) 146851 A . Wykreślono: BLISS WORLD, LLC ., NOWY JORK, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BLISS WORLD LLC, Los An-
geles, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 147680 D . Wykreślono: „W  dniu 2 stycznia 2017 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 19203/16/070) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2517607 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-147680 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec Terceira Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Warszawie” .

(111) 149580 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe CIUREX-2 Ryszard Ciura, 46-020 Czarnowąsy ul . Jagieł-
ły 17g, Polska; Wpisano: CIUREX-4 ŁUKASZ CIURA, Opole, Polska 
532324535 .

(111) 149896 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LTD ., 
19 Nehru Place NEW DELHI, Indie; Wpisano: RANBAXY LABORATO-
RIES LIMITED, GURGAON, Indie .

(111) 149896 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, GURGAON, Indie; Wpisano: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie .

(111) 149896 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie; Wpisano: Sun Pharmaceutical Industries Limi-
ted, Vadodara, Indie .

(111) 151625 A . Wykreślono: Fasada System s .c . Marek Głusz-
czak, Bożenna Głuszczak, Łódź, Polska; Wpisano: FASADA SYSTEM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska .

(111) 152890 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Remontowo-
-Handlowe „BOBREK” Spółka Jawna Teresa Niewiadomska, Jadwi-
ga Małek, Brunon Macianty, Dąbrowa Górnicza, Polska 271191636; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-HANDLOWE „BO-
BREK” SPÓŁKA JAWNA J .MAŁEK, B .MACIANTY, Dąbrowa Górnicza, 
Polska 271191636 .

(111) 152891 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Remontowo-
-Handlowe „BOBREK” Spółka Jawna Teresa Niewiadomska, Jadwi-
ga Małek, Brunon Macianty, Dąbrowa Górnicza, Polska 271191636; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-HANDLOWE „BO-
BREK” SPÓŁKA JAWNA J .MAŁEK, B .MACIANTY, Dąbrowa Górnicza, 
Polska 271191636 .
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(111) 154796 A . Wykreślono: TIME WARNER INC ., NOWY 
YORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Time Warner LLC, 
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 154796 A . Wykreślono: Time Warner LLC, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Warner Media, LLC, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 154843 A . Wykreślono: AGAN CHEMICAL MANUFACTU-
RERS LTD ., Hasshlag Street Northern Zone 77102 ASHDOD, Izrael; 
Wpisano: ADAMA AGAN Ltd ., Ashdod, Izrael .

(111) 155091 A . Wykreślono: IPR PHARMACEUTICALS INC ., 
Sabana Gardens Industrial Park O .O . Box 1967 PR 00984 Carolina, 
Puerto Rico; Wpisano: IPR PHARMACEUTICALS INC ., Canóvanas, 
Portoryko .

(111) 155247 A . Wykreślono: MARLIN CORPORATION LIMITED, 
21 Impala Road, Chislehurston Sandton Johannesburg 2196 GAU-
TENG, Republika Południowej Afryki; Wpisano: MARLIN CORPORA-
TION (PROPRIETARY) LIMITED, GAUTENG, Republika Południowej 
Afryki .

(111) 155248 A . Wykreślono: MARLIN CORPORATION LIMI-
TED, GAUTENG, Republika Południowej Afryki; Wpisano: MARLIN 
CORPORATION (PROPRIETARY) LIMITED, GAUTENG, Republika Po-
łudniowej Afryki .

(111) 155249 A . Wykreślono: MARLIN CORPORATION LIMI-
TED, GAUTENG, Republika Południowej Afryki; Wpisano: MARLIN 
CORPORATION (PROPRIETARY) LIMITED, GAUTENG, Republika Po-
łudniowej Afryki .

(111) 155250 A . Wykreślono: MARLIN CORPORATION LIMI-
TED, GAUTENG, Republika Południowej Afryki; Wpisano: MARLIN 
CORPORATION (PROPRIETARY) LIMITED, GAUTENG, Republika Po-
łudniowej Afryki .

(111) 155251 A . Wykreślono: MARLIN CORPORATION LIMITED, 
21 Impala Road, Chislehurston Sandton Johannesburg 2196 GAU-
TENG, Republika Południowej Afryki; Wpisano: MARLIN CORPORA-
TION (PROPRIETARY) LIMITED, GAUTENG, Republika Południowej 
Afryki .

(111) 157172 A . Wykreślono: HANWHA TECHWIN CO ., LTD ., 
Changwon City, Korea Południowa; Wpisano: HANWHA AEROSPA-
CE CO ., LTD ., Changwon City, Republika Korei .

(111) 157172 A . Wykreślono: HANWHA AEROSPACE CO ., LTD ., 
Changwon City, Republika Korei; Wpisano: HANWHA TECHWIN CO ., 
LTD ., Seongnam-si, Republika Korei .

(111) 157728 A . Wykreślono: EuroCast Spółka z  o .o ., 39-300 
Mielec ul . Wojska Polskiego 3, Polska 690249699; Wpisano: VIDOK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała, 
Polska 690379060 .

(111) 158842 A . Wykreślono: „PARTNER XXI” Spółka z o .o ., Za-
brze, Polska; Wpisano: „PARTNER XXI” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Zabrze, Polska 273365224 .

(111) 159517 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁ-
KA AKCYJNA, 83-200 Starogard Gdański ul . Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460 .

(111) 164293 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego dla Lublin– Wschód w Lublinie z dnia 8 marca 2019 ., sygn . akt 
VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 30 
marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla War-
szawy - Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępo-
wania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt RM GKm 
213/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak 
towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL-KONCENTRATY Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Wilków” .

(111) 164293 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie”

(111) 164293 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 
1065/19 upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 
czerwca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku po-
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM 
GKm 285/19dokonałzajęciaprawa ochronnego na  przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kę-
dzierzyn– Koźle”

(111) 164930 A . Wykreślono: „VITROSILICON” Spółka Akcyjna, 
Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIECH VITROSILICON SPÓŁKA 
AKCYJNA, Iłowa, Polska 001336570 .

(111) 168811 A . Wykreślono: BIO-FARMA Spółka z  o .o ., Olsz-
tyn, Polska 008024218; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 
050040348 .

(111) 172257 D . Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
9 stycznia 2020 r . udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży-
wanie znaku towarowego przez PASSAGE CL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Justynów, Polska na czas nieokre-
ślony” .

(111) 172549 D . Wykreślono: „W  dniu 11 grudnia 2018 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  16040/18/742) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2556779 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-172549 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ-
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA HOLDING 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie .”

(111) 173519 D . Wykreślono: „Na  mocy umowy z  dnia 29 
grudnia 2017 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie 
znaku towarowego przez STUDIO MK Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością SKA Warszawa, Polska na  czas określony od  dnia 
01 .01 .2018 do dnia 31 .12 .2019 r .”

(111) 173519 D . Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 16 grudnia 
2019 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku to-
warowego przez STUDIO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością SKA Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01 .01 .2020 
do dnia 31 .12 .2021 r .”

(111) 176705 D . Wykreślono: ,,W  dniu 23 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .Ns-Rej .Za 3604/16/442) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2506044 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-176705 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec ,,ASA’’ Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach’’ .
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(111) 178732 A . Wykreślono: „ZBYSZKO BOJANOWICZ” Sp . 
z  O .O .S .K .A ., Białobrzegi, Polska; Wpisano: ZBYSZKO COMPANY 
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 182124 D . Wpisano: „W  dniu 02 października 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  3585/20/293) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2657785 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-182124 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka z ograniczo-
na odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 185169 D . Wykreślono: ,,W  dniu 21 września 2016 r . 
postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WR .VII .Ns-Rej .Za 3593/16/829) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycja 2505771 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-185169 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec ,,ASA’’ Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Głubczycach’’ .

(111) 185365 D . Wykreślono: ,,W  dniu 21 września 2016 r . 
postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WR .VII .Ns-Rej .Za 3596/16/032) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycja 2505773 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-185365 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec ,,ASA’’ Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Głubczycach’’ .

(111) 185672 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego Lublin – Wschód w Lublinie z dnia 8 marca 2019 r . w sprawie 
o  sygn . akt VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w  klauzulę wykonal-
ności z  dnia 30 marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
jonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Mo-
ryc w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: RM GKm 213/19dokonałzajęciaprawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL 
– KONCENTRATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w miejscowości Wilków”

(111) 185672 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie” .

(111) 185672 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 
1065/19 upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 
czerwca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku po-
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM 
GKm 285/19dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kę-
dzierzyn– Koźle” .

(111) 187164 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 187710 A . Wykreślono: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska 
142709062; Wpisano: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska 
142709062 .

(111) 189702 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .Ns-Rej .Za 3603/16/041) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2505786 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-189702 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec „ASA” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach” .

(111) 192600 D . Wpisano: „W  dniu 02 października 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  3586/20/694) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2657784 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-192600 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka z ograniczo-
na odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 193482 A . Wykreślono: Optimum Mark Sp . z  o .o ., War-
szawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., 
Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 205547 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 207572 A . Wykreślono: OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 
142759976; Wpisano: OPONEO .PL SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, 
Polska 093149847 .

(111) 210243 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 210504 D . Wykreślono: ,,W  dniu 21 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .Ns-Rej .Za 3597/16/433) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2505784 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-210504 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec ,,ASA’’ Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach’’ .

(111) 212648 A . Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE 
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska 
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391 .

(111) 219132 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 220401 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego Lublin – Wschód w Lublinie z dnia 8 marca 2019 r . w sprawie 
o  sygn . akt VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w  klauzulę wykonal-
ności z  dnia 30 marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
jonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Mo-
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ryc w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: RM GKm 213/19dokonałzajęciaprawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL 
– KONCENTRATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w miejscowości Wilków .”

(111) 220401 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie .”

(111) 220401 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 
1065/19 upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 
czerwca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku po-
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM 
GKm 285/19dokonałzajęciaprawa ochronnego na  przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kę-
dzierzyn– Koźle .”

(111) 222625 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, WARSZAWA, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 224654 D . Wpisano: „Postanowieniem z dnia 7 paździer-
nika 2019 r . (sygn . akt: WA .XI .Ns-Rej .Za 15252/19/999) Sąd Rejono-
wy dla m .st . Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Re-
jestru Zastawów wpisał do  rejestru zastawów zastaw rejestrowy 
na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa TMS OSSA Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, w tym na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R .224654 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
BANK POLSKI S .A . z siedzibą w Warszawie wobec TMS OSSA Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” .

(111) 228420 A . Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE 
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska 
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391 .

(111) 231330 A . Wykreślono: SKAMOL A/S, Tranbjerg, Dania; 
Wpisano: Skamol A/S, Viby, Dania .

(111) 231638 D . Wpisano: „W  dniu 15 października 2020 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KA .IX .Ns-Rej .Za  4335/20/557) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2659006 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-231638 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Eko Okna Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Kornicach” .

(111) 232359 A . Wykreślono: OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 
142759976; Wpisano: OPONEO .PL SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, 
Polska 093149847 .

(111) 232898 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo SWORD Piły 
Taśmowe Roman Wójcik, Gdańsk, Polska; Wpisano: SWORD SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Gdynia, Polska .

(111) 234486 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo SWORD Piły 
Taśmowe Roman Wójcik, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: 
SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska .

(111) 234613 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo SWORD Piły 
Taśmowe Roman Wójcik, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: 
SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska .

(111) 234915 A . Wykreślono: „KRONOPOL” Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością, Żary, Polska; Wpisano: SWISS KRONO 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, Polska 
970327738 .

(111) 235248 A . Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZE-
MYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 
670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 235294 A . Wykreślono: LAS VEGAS Marek Szaniewski, 
Poznań, Polska; Wpisano: LAS-VEGAS MAREK SZANIEWSKI, Pusz-
czykowo, Polska .

(111) 235295 A . Wykreślono: LAS VEGAS Marek Szaniewski, 
Poznań, Polska; Wpisano: LAS-VEGAS MAREK SZANIEWSKI, Pusz-
czykowo, Polska .

(111) 235296 A . Wykreślono: LAS VEGAS Marek Szaniewski, 
Poznań, Polska; Wpisano: LAS-VEGAS MAREK SZANIEWSKI, Pusz-
czykowo, Polska .

(111) 235349 A . Wykreślono: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska; Wpisano: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HE-
ALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po-
znań, Polska 012100241 .

(111) 237100 A . Wykreślono: LIVIA CORSETTI FASHION SPÓŁ-
KA JAWNA W .L . ŻENTAŁA, Koszalin, Polska 330332301; Wpisano: 
LIVCO CORSETTI FASHION SPÓŁKA JAWNA W .L .ŻENTAŁA, Koszalin, 
Polska 330332301 .

(111) 238239 A . Wykreślono: BG Spółka z  ograniczoną od-
powiedzialnością, Pruszków, Polska; Wpisano: GROBSOL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska .

(111) 238245 A . Wykreślono: SYLWIA ANNA FILIPIAK, Warsza-
wa, Polska; Wpisano: TOMASZ EDWARD FILIPIAK, Warszawa, Polska .

(111) 238555 A . Wykreślono: Zbyszko Bojanowicz Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyj-
na, Białobrzegi, Polska 141678806; Wpisano: ZBYSZKO COMPANY 
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 238848 A . Wykreślono: CHANEL SARL, GLARUS, Szwaj-
caria; Wpisano: Chanel SARL, Genewa, Szwajcaria .

(111) 239487 A . Wykreślono: ACE OF FACE LTD, LONDON, 
Wielka Brytania; Wpisano: BEAUTYMORE LTD, Colchester, Wielka 
Brytania .

(111) 240176 A . Wykreślono: „BROMARGO” Spółka z  ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Margońska Wieś, Polska; Wpisano: 
GRUPA FINIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
BROMARGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Margońska Wieś, Polska .

(111) 240527 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, GURGAON, Indie; Wpisano: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie .

(111) 240527 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie; Wpisano: Sun Pharmaceutical Industries Limi-
ted, Vadodara, Indie .

(111) 240529 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
M, Indie; Wpisano: RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Mohali, Indie .

(111) 240529 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie; Wpisano: Sun Pharmaceutical Industries Limi-
ted, Vadodara, Indie .
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(111) 240897 D . Wykreślono: „W dniu 8 lipca 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 8948/19/997) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2615661 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-240897 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec Prima Moda Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie” .

(111) 241076 A . Wykreślono: Warsaw Project Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141317466; Wpisano: 
2 PB 3 SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 146216764 .

(111) 241115 A . Wykreślono: Polska Grupa Dealerów Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska; Wpisano: GRU-
PA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 357046037 .

(111) 241151 A . Wykreślono: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska 
142709062; Wpisano: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska 
142709062 .

(111) 241169 A . Wykreślono: Filip Dudziński, Borowo Młyn, 
Polska; Wpisano: SNOW FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 362277995 .

(111) 241515 A . Wykreślono: Eurosystem Polska Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Przywory, Polska 240529246; Wpisano: 
EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przywory, Polska 240529246 .

(111) 242074 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, GURGAON, Indie; Wpisano: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie .

(111) 242074 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie; Wpisano: Sun Pharmaceutical Industries Limi-
ted, Vadodara, Indie .

(111) 242075 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, GURGAON, Indie; Wpisano: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie .

(111) 242075 A . Wykreślono: RANBAXY LABORATORIES LIMI-
TED, Mohali, Indie; Wpisano: Sun Pharmaceutical Industries Limi-
ted, Vadodara, Indie .

(111) 242189 A . Wykreślono: LIVIA CORSETTI FASHION SPÓŁ-
KA JAWNA W .L . ŻENTAŁA, Koszalin, Polska 330332301; Wpisano: 
LIVCO CORSETTI FASHION SPÓŁKA JAWNA W .L .ŻENTAŁA, Koszalin, 
Polska 330332301 .

(111) 242363 A . Wykreślono: PIWNICZANKA Zakład Butelko-
wania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna 
Zdrój, Polska 000742291; Wpisano: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA 
PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291 .

(111) 242364 A . Wykreślono: PIWNICZANKA Zakład Butelko-
wania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna 
Zdrój, Polska 000742291; Wpisano: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA 
PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291 .

(111) 242365 A . Wykreślono: PIWNICZANKA Zakład Butelko-
wania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna 
Zdrój, Polska 000742291; Wpisano: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA 
PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291 .

(111) 242946 A . Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZE-
MYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO Spółka Akcyjna, Drwalew, Polska 
670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 248391 A . Wykreślono: Good Food Products Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Skórzewo, Polska; Wpisano: 

GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska 142709062 .

(111) 250631 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego Lublin – Wschód w Lublinie z dnia 8 marca 2019 r . w sprawie 
o  sygn . akt VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w  klauzulę wykonal-
ności z  dnia 30 marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
jonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Mo-
ryc w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: RM GKm 213/19dokonałzajęciaprawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL 
– KONCENTRATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w miejscowości Wilków” .

(111) 250631 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie” .

(111) 250631 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 
1065/19 upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 
czerwca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku po-
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM 
GKm 285/19dokonałzajęciaprawa ochronnego na  przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kę-
dzierzyn– Koźle” .

(111) 251171 A . Wykreślono: PRUDENTIAL IP SERVICES LIMI-
TED, LONDON, Wielka Brytania; Wpisano: M&G Prudential Services 
Limited, Londyn, Wielka Brytania .

(111) 252414 A . Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE 
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska 
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391 .

(111) 254107 A . Wykreślono: STEADFAST CAPITAL GMBH, 
FRANKFURT NAD MENEM, Niemcy; Wpisano: Steadfast Capital Ma-
nagement LP, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 254382 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141678806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 256523 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 256524 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 256525 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 256703 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejono-
wego Lublin – Wschód w Lublinie z dnia 8 marca 2019 r . w sprawie 
o  sygn . akt VII GNc 1149/19 zaopatrzonego w  klauzulę wykonal-
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ności z  dnia 30 marca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Re-
jonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Mo-
ryc w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod 
sygnaturą akt: RM GKm 213/19dokonałzajęciaprawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: SOKPOL 
– KONCENTRATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w miejscowości Wilków” .

(111) 256703 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem 
Adamem Krasowskim, Kancelaria Notarialna w Kielcach z dnia 21 
lipca 2017 r ., sygn . akt Rep . A nr 12669/2017, zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności z  dnia 21 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia 
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy z dnia 20 sierpnia 2019 r ., sygn . akt XVI GCo 1040/19, Komor-
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie Ryszard Moryc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: RM Km 656/19 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: Jena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie” .

(111) 256703 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2019 r ., sygn . akt V GNc 
1065/19 upr zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 19 
czerwca 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc w toku po-
stępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: RM 
GKm 285/19dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Brenntag Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Kę-
dzierzyn– Koźle” .

(111) 258925 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 261671 A . Wykreślono: KOŚCIOWSKI TOMASZ, KO-
ŚCIOWSKA IWONA NIXOR SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, Polska; Wpi-
sano: NIXOR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kowale, Polska 222002501 .

(111) 261672 A . Wykreślono: KOŚCIOWSKI TOMASZ, KO-
ŚCIOWSKA IWONA NIXOR SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, Polska; Wpi-
sano: NIXOR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kowale, Polska 222002501 .

(111) 263344 A . Wykreślono: CZAJKA ANDRZEJ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAX-POL 
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Krotoszyn, Polska 250026922; Wpi-
sano: MAX-POL A . CZAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 367685717 .

(111) 263344 A . Wykreślono: MAX-POL A . CZAJKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 
367685717; Wpisano: MAX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krotoszyn, Polska 
367685717 .

(111) 263647 A . Wykreślono: CZAJKA ANDRZEJ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAX-POL 
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Krotoszyn, Polska 250026922; Wpi-
sano: MAX-POL A . CZAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 367685717 .

(111) 263647 A . Wykreślono: MAX-POL A . CZAJKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 
367685717; Wpisano: MAX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krotoszyn, Polska 
367685717 .

(111) 263648 A . Wykreślono: CZAJKA ANDRZEJ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAX-POL 

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Krotoszyn, Polska 250026922; Wpi-
sano: MAX-POL A . CZAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 367685717 .

(111) 263648 A . Wykreślono: MAX-POL A . CZAJKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 
367685717; Wpisano: MAX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krotoszyn, Polska 
367685717 .

(111) 264010 A . Wykreślono: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZE-
MYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Drwalew, Pol-
ska 670768618; Wpisano: BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew, Polska .

(111) 266323 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141678806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 268302 A . Wykreślono: DANJAQ LLC, SANTA MONICA, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DANJAQ LLC, Los Angeles, 
Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 268409 A . Wykreślono: DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polano-
wo, Polska 366989131; Wpisano: DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polanowo, 
Polska 385852911 .

(111) 272142 A . Wykreślono: BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002154121; Wpisa-
no: FITOMED SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 010360038 .

(111) 272602 A . Wykreślono: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Pol-
ska; Wpisano: ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, Nieporęt, Polska .

(111) 272794 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 274725 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 275291 A . Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE 
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska 
630768006; Wpisano: ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351492391 .

(111) 275634 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 279053 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 279075 A . Wykreślono: MASFROST SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tolkmicko, Polska 170435536; 
Wpisano: MASFROST SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Tolkmicko, Polska 170435536 .

(111) 279483 A . Wykreślono: ANDRZEJ MARCIN SZKODZIN, 
Bełchatów, Polska; Wpisano: LESOVIK Małgorzata Szalińska-Palow-
ska, Warszawa, Polska 101849912 .

(111) 282103 A . Wykreślono: BDC EUROPE SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122946406; 
Wpisano: IS EUROPE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Kraków, Polska 122946406 .

(111) 282867 A . Wykreślono: DIDIUK ANNA I RUTKOWSKA-DI-
DIUK ANNA MOKOSH SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki Dolne, Polska 
147183340; Wpisano: MOKOSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
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WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kazuń Nowy, Polska 
147183340 .

(111) 283083 A . Wykreślono: SOBIESKI TRADE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo, Polska; 
Wpisano: ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Kołaczkowo, Polska 310502138 .

(111) 283378 A . Wykreślono: DIDIUK ANNA I RUTKOWSKA-DI-
DIUK ANNA MOKOSH SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki Dolne, Polska 
147183340; Wpisano: MOKOSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kazuń Nowy, Polska 
147183340 .

(111) 283657 A . Wykreślono: DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA 
AKCYJNA, Starogard Gdański, Polska 000052764; Wpisano: MARIE 
BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460 .

(111) 284791 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 285315 A . Wykreślono: KANCELARIA RADCÓW PRAW-
NYCH FABISIAK & KOLANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Pol-
ska 360910016; Wpisano: RAFAŁ FABISIAK, Warszawa, Polska .

(111) 285683 A . Wykreślono: BRZEZIŃSKA KRYSTYNA SKANIX 
P .W ., Orzesze, Polska 240600263; Wpisano: SKANIX P .W . Krystyna 
Brzezińska, Drogomyśl, Polska .

(111) 286244 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 286609 A . Wykreślono: FONTI SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061475419; Wpisano: 
Valuedata Corporation Limited, Larnaka, Cypr .

(111) 287009 A . Wykreślono: STANISŁAW BEJM MISJA ROBO-
TYKA, Dąbrówki, Polska 200884406; Wpisano: MISJA ROBOTYKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Pol-
ska 385750932 .

(111) 287010 A . Wykreślono: STANISŁAW BEJM MISJA ROBO-
TYKA, Dąbrówki, Polska 200884406; Wpisano: MISJA ROBOTYKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Pol-
ska 385750932 .

(111) 287894 A . Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 011927062 .

(111) 287896 A . Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 011927062 .

(111) 288119 D . Wykreślono: ,,W  dniu 14 stycznia 2019 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .Ns-Rej .Za 6204/18/257) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2596709 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288119 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ-
NA z  siedzibą w  Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz WIRTUALNA POL-
SKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie’’ .

(111) 288413 D . Wpisano:  „W  dniu 30 września 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  3611/20/543) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2657529 zastaw rejestrowy na prawie ochron-

nym udzielonym na znak towarowy R-288413 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka z ograniczo-
na odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 288415 D . Wpisano: „W  dniu 21 października 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  3593/20/812) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2659579 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-288415 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka z ograniczo-
na odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 288600 A . Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 011927062 .

(111) 288601 A . Wykreślono: LOTUS WARSZAWA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142945957; Wpisano: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 011927062 .

(111) 290739 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 290740 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 291209 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 291426 D . Wpisano: Na mocy umowy z dnia 1 czerwca 
2020 r . udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku 
towarowego przez PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
EKOWODROL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koszalin, Polska na czas nieokreślony” .

(111) 292001 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 292002 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 292040 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 292041 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 292042 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 292604 A . Wykreślono: HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: POL-
SKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630175513 .

(111) 293626 A . Wykreślono: HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: POL-
SKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630175513 .
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(111) 293653 A . Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świe-
cie, Polska 091412542; Wpisano: CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 369959432 .

(111) 293670 A . Wykreślono: MICHAŁ MIERZWIŃSKI, MICHAŁ 
MIERZWIŃSKI MM PARTNERS, Kwirynów, Polska; Wpisano: MICHAŁ 
MIERZWIŃSKI MM PARTNERS, Warszawa, Polska 141828089 .

(111) 294082 A . Wykreślono: Spółdzielnia Inwalidów „Świt”, 
Warszawa, Polska 000455657; Wpisano: SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, War-
szawa, Polska 000455657 .

(111) 294636 A . Wykreślono: GRZEGORZ LISIAK, ASTON DE-
SIGN, Czaple Stare, Polska; Wpisano: ASTON DESIGN G . Lisiak sp .k ., 
Laskowice, Polska .

(111) 294636 A . Wykreślono: ASTON DESIGN G . Lisiak sp .k ., 
Laskowice, ; Wpisano: ESBRAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 362084114 .

(111) 296442 A . Wykreślono: OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 
142759976; Wpisano: OPONEO .PL SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, 
Polska 093149847 .

(111) 297719 A . Wykreślono: ARTUR TOMCZYK, Warszawa, 
Polska; Wpisano: ARKADIUSZ WAJS, Ząbki, Polska; ARTUR TOM-
CZYK, Grodzisk Mazowiecki, Polska .

(111) 297719 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
09 lipca 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 297721 A . Wykreślono: ARTUR TOMCZYK, Warszawa, 
Polska; Wpisano: ARKADIUSZ WAJS, Ząbki, Polska; ARTUR TOM-
CZYK, Grodzisk Mazowiecki, Polska .

(111) 297721 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
09 lipca 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 298140 A . Wykreślono: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska; 
Wpisano: GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, Polska 142709062 .

(111) 299438 A . Wykreślono: HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: POL-
SKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630175513 .

(111) 299509 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 
lutego 2017 r . w sprawie o sygn . akt XII GNC 1139/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r ., Komornik 
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie 
Lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego pod sygnaturą akt: LŻ Km 6555/18 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Andrzeja Skoczylasa i Grażyny Skoczylas wspólników spółki 
cywilnej „OFICYNA97” w Murowanej Goślinie” .

(111) 299509 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 
kwietnia 2017 r . w sprawie o sygn . akt IX GNC 371/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r ., Komornik Sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia 
Żukowska w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: LŻKM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochron-
nego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek wierzyciela: 
Dom Wydawniczy „REBIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 299511 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 
lutego 2017 r . w sprawie o sygn . akt XII GNC 1139/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r ., Komornik 
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie 

Lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego pod sygnaturą akt: LŻ Km 6555/18 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Andrzeja Skoczylasa i Grażyny Skoczylas wspólników spółki 
cywilnej „OFICYNA97” w Murowanej Goślinie” .

(111) 299511 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 
kwietnia 2017 r . w sprawie o sygn . akt IX GNC 371/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r ., Komornik Sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia 
Żukowska w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: LŻKM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochron-
nego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek wierzyciela: 
Dom Wydawniczy „REBIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 299512 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 
lutego 2017 r . w sprawie o sygn . akt XII GNC 1139/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r ., Komornik 
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie 
Lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego pod sygnaturą akt: LŻ Km 6555/18 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Andrzeja Skoczylasa i Grażyny Skoczylas wspólników spółki 
cywilnej „OFICYNA97” w Murowanej Goślinie” .

(111) 299512 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 
kwietnia 2017 r . w sprawie o sygn . akt IX GNC 371/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r ., Komornik Sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia 
Żukowska w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: LŻ KM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochron-
nego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek wierzyciela: 
Dom Wydawniczy „REBIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 299514 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 
lutego 2017 r . w sprawie o sygn . akt XII GNC 1139/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r ., Komornik 
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie 
Lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego pod sygnaturą akt: LŻ Km 6555/18 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Andrzeja Skoczylasa i Grażyny Skoczylas wspólników spółki 
cywilnej „OFICYNA97” w Murowanej Goślinie” .

(111) 299514 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 
kwietnia 2017 r . w sprawie o sygn . akt IX GNC 371/17 zaopatrzone-
go w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r ., Komornik Sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia 
Żukowska w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt: LŻ KM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochron-
nego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek wierzyciela: 
Dom Wydawniczy „REBIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 301286 A . Wykreślono: HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: POL-
SKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630175513 .

(111) 301672 A . Wykreślono: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 142222638; Wpisano: HYGIENIKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol-
ska 146604087 .

(111) 301735 A . Wykreślono: SAKOWICZ PIOTR, PIEŚNIAK MA-
CIEJ VINCI SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska 365451702; Wpisa-
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no: VINCI SPÓŁKA CYWILNA PIOTR SAKOWICZ, MACIEJ PIEŚNIAK, 
Kleosin, Polska 365451702 .

(111) 302148 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 302149 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 302152 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 304995 A . Wykreślono: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska 020371028; Wpisano: ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol-
ska 364050964; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669 .

(111) 304995 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
19 lutego 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 305057 A . Wykreślono: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska 020371028; Wpisano: ARCHICOM NIERUCHOMO-
ŚCI 5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wro-
cław, Polska 364050964; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
368712669 .

(111) 305057 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
19 lutego 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 305610 A . Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 .

(111) 307354 A . Wykreślono: DESTRUCTIVE CREATIONS J . ZIE-
LIŃSKI I  WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 243560073; 
Wpisano: DESTRUCTIVE CREATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 243560073 .

(111) 308618 A . Wykreślono: Sievert AG, Osnabrück, Niemcy; 
Wpisano: Sievert SE, Osnabrück, Niemcy .

(111) 312954 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 312955 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S .A ., Kostrzyn, Pol-
ska 630303023 .

(111) 313289 A . Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836; 
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836 .

(111) 314148 A . Wykreślono: GIVT AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 365394387 .

(111) 314495 A . Wykreślono: GIVT AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 365394387 .

(111) 314876 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 314877 A . Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 315057 A . Wykreślono: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska 020371028; Wpisano: ARCHICOM NIERUCHOMO-
ŚCI 5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wro-
cław, Polska 364050964; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
368712669 .

(111) 315057 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
19 lutego 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 315730 A . Wykreślono: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Pol-
ska; Wpisano: ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, NIEPORĘT, Polska .

(111) 315891 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 315899 A . Wykreślono: GIVT AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 365394387 .

(111) 317402 A . Wykreślono: ŁUKASZ OLTON, Zielonka, Pol-
ska; Wpisano: ŁUKASZ OLTON, Warszawa, Polska .

(111) 319187 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Nakazu zapłaty w  postępowaniu nakazowym Sądu Rejono-
wego w Mikołowie, Wydziału I Cywilny z dnia 30 września 2019 r . 
w sprawie o sygn . akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności 
z  dnia 3 grudnia 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie Michał Barański w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło za-
mieszkałego w miejscowości Orzesze” .

(111) 319694 A . Wykreślono: PHARMA POLAND PAWEŁ MA-
ZUR, Łódź, Polska 100526093; Wpisano: PM PAWEŁ MAZUR, Łódź, 
Polska 100526093 .

(111) 319913 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 319956 A . Wykreślono: GIVT AG, Zug, Szwajcaria; Wpisa-
no: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 365394387 .

(111) 319969 A . Wykreślono: KANDO PLUS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byd-
goszcz, Polska; Wpisano: REFLOACTIVE NICIAK GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bydgoszcz, Polska 362872596 .

(111) 320222 D . Wpisano:  „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejono-
wego w  Mikołowie,Wydziału I  Cywilny z  dnia 30 września 2019 r . 
w sprawie o sygn . akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności 
z  dnia 3 grudnia 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie Michał Barański w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło za-
mieszkałego w miejscowości Orzesze”

(111) 320228 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejono-
wego w  Mikołowie,Wydziału I  Cywilny z  dnia 30 września 2019 r . 
w sprawie o sygn . akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności 
z  dnia 3 grudnia 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie Michał Barański w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło za-
mieszkałego w miejscowości Orzesze” .
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(111) 320229 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejono-
wego w  Mikołowie,Wydziału I  Cywilny z  dnia 30 września 2019 r . 
w sprawie o sygn . akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności 
z  dnia 3 grudnia 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie Michał Barański w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło za-
mieszkałego w miejscowości Orzesze”

(111) 320249 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejono-
wego w  Mikołowie,Wydziału I  Cywilny z  dnia 30 września 2019 r . 
w sprawie o sygn . akt I Nc 1206/19 z nadaną klauzulą wykonalności 
z  dnia 3 grudnia 2019 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie Michał Barański w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
KM 1256/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy 
znak towarowy na  wniosek wierzyciela: Franciszka Oczadło za-
mieszkałego w miejscowości Orzesze” .

(111) 321139 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 321328 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 322415 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 322849 A . Wykreślono: KANDO PLUS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byd-
goszcz, Polska; Wpisano: REFLOACTIVE NICIAK GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bydgoszcz, Polska 362872596 .

(111) 324645 A . Wykreślono: KOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa, Polska 180809147; Wpisano: 
PGD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 141791245 .

(111) 325838 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 326512 A . Wykreślono: SEB-MAG SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska; Wpisano: PGD 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 141791245 .

(111) 326538 A . Wykreślono: ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WO-AKCYJNA, Białobrzegi, Polska 141674806; Wpisano: ZBYSZKO 
COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 330199 D . Wpisano: „W dniu 19 stycznia 2017 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 19150/16/371) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2519353 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .-330199 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących UNICREDIT BANK AG, LONDON 
BRANCH z  siedzibą w  Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej wobec POLSAT BRANDS AG, z siedzibą 
w Buttikon, Szwajcaria” .

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) 536554 (540) TIFFANY & Co .
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14,  

15, 16, 20, 21, 26, 28, 34
(732) TIFFANY AND COMPANY,  
727 FIFTH AVENUE NEW YORK, NY 10022 (US)
(151) 1997 05 02 (441)  (581) 1997 07 17

(111) 1086284 (540) PRINTSOFT (511) 9, 16, 42
(732) PRINTSOFT DEVELOPMENT PTY LTD .,  
GROUND FLOOR, SUITE 1, 2-6 GLENFERRIE ROAD MALVERN, 
VICTORIA 3144 (AU)
(151) 2011 04 13 (441) 2011 10 10 (581) 2011 08 25

(111) 1272958 (540) PEUGEOT (511) 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42
(732) Automobiles PEUGEOT,  
75, avenue de la Grande Armée F-75116 PARIS (FR)
(151) 2015 06 09 (441) 2015 12 21 (581) 2015 11 12

(111) 1441122 (540) BLACKLINE
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 16
(732) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 
Fatih Sultan Mehmet Mah . Balkan Cad ., No: 58 Buyaka E Blok 
Tepeustu TR-41480 Umraniye Istanbul (TR)
(151) 2018 10 10 (441) 2019 01 14 (581) 2018 12 27

(111) 1457302 (540) MXWTP (511) 35
(732) YUEQING MUXUAN IMPORT AND EXPORT CO ., LTD ., 
HOUHENG VILLAGE, LIUSHI TOWN YUEQING CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 24 (441) 2019 04 08 (581) 2019 03 21

(111) 1461579 (540) DTn (511) 16, 21
(732) DTN, LLC,  
9110 W . Dodge Road, Suite 200 Omaha NE 68114 (US)
(151) 2018 11 21 (441) 2019 05 06 (581) 2019 04 18

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) 1053618 (540) SOBIESKI
(531) CFE: 19 .07 .01 (511) 21, 33
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS,  
27-29 rue de Provence F-75009 PARIS (FR)
(151) 2010 08 16 (441) 2010 12 20 (581) 2010 11 04
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(111) 1078670 (540) Carefree
(531) CFE: 26 .01 .18, 28 .03 .00 (511) 25
(732) Anhui Light Industries International Co ., Ltd .,  
No . 8 Tianda Road Hefei Anhui (CN)
(151) 2011 05 13 (441) 2011 08 16 (581) 2011 06 23

(111) 1331673 (540) eSuspension (511) 9, 12
(732) Robert Bosch GmbH,  
Robert-Bosch-Platz 170839 Gerlingen-Schillerhoehe (DE)
(151) 2016 12 14 (441) 2017 03 06 (581) 2017 02 16

(111) 1377290 (540) WE ARE THE WORLD WE CREATE (511) 33
(732) Macdonald & Muir Limited,  
The Cube, 45 Leith Street Edinburgh EH1 3AT (GB)
(151) 2017 09 21 (441) 2017 12 18 (581) 2017 11 30

(111) 1454243 (540) Bank of Africa
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .04 (511) 36
(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR „BMCE 
BANK”, 140 Avenue Hassan II Casablanca (MA)
(151) 2018 11 26 (441) 2019 03 25 (581) 2019 03 07

(111) 1468534 (540) FUSION
(531) CFE: 26 .04 .18, 27 .05 .24 (511) 1, 4
(732) Radchenko Serhiy Oleksandrovich,  
vul . Bogdana Hmelnitskogo 253 kv .61 Lviv 79037 (UA); Marunych 
Alla Mykolaivna, vul . Ilfa i Petrova 13 A, kv . 1Odesa 65011 (UA)
(151) 2019 02 28 (441) 2019 06 10 (581) 2019 05 23



Nr 1/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  85

C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 
(WPISY I SKREŚLENIA)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono 
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

3048 Bartnik Urszula Warszawa

3069 Jędrysiak Paweł Piotr Wołomin

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono 
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

1411 Pietrzak Elżbieta Maria Swarzędz
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