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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 15/2020

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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 235 661 do nr 235 730)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235683
(41) 2019 06 03
(51) A01H 1/02 (2006.01)
(21) 423647 (22)
2017 11 29
(72) BARCZAK TOMASZ, Warszawa (PL); DALEWSKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)

(73) B-DROIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Mechanizm do szybkiego mechanicznego zapylania roślin
(B1) (11) 235692
(41) 2019 09 23
(51) A01N 65/34 (2009.01)
A01N 37/06 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 424937 (22)
2018 03 19
(72) KOPAŃSKA ZOFIA, Gostyń (PL); DUDEK WOJCIECH, Tychy (PL);
DUDEK PRZEMYSŁAW, Tychy (PL)
(73) KOPAŃSKA ZOFIA, Gostyń (PL); DUDEK WOJCIECH, Tychy (PL);
DUDEK PRZEMYSŁAW, Tychy (PL)
(54) Środek do zwalczania szkodników roślin uprawnych

Nr 15/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 235667
(41) 2018 12 03
(51) A23L 13/40 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
(21) 421708 (22)
2017 05 25
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL);
NOWAKOWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL);
NOWAKOWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu mięsnego wieprzowego zawierającego betaglukan, zastosowanie koncentratu z warstwy aleuronowej ziarna owsa i wyrób mięsny wieprzowy
(B1) (11) 235665
(41) 2018 12 03
(51) A23L 19/00 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23B 7/024 (2006.01)
A23P 30/32 (2016.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
(21) 421677 (22)
2017 05 22
(72) VOGT ANDRZEJ, Wrocław (PL); GUBERNATOR JERZY, Wrocław (PL);
SYGIT MACIEJ, Wrocław (PL); STRZELECKI STANISŁAW, Wrocław (PL);
STRZELECKA KATARZYNA, Dobrzykowice (PL)
(73) VGS BIONANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Środek żywieniowy w postaci stałej dla ludzi lub zwierząt zawierający estry etylowe wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
oraz sposób otrzymywania środka żywieniowego
(B1) (11) 235680
(41) 2019 04 23
(51) A44C 23/00 (2006.01)
(21) 423134 (22)
2017 10 11
(72) KOWALSKI DAMAZY, Adelinów (PL); RAKOWSKI BOGDAN,
Łódź (PL)
(73) KOWALSKI DAMAZY, Adelinów (PL); RAKOWSKI BOGDAN,
Łódź (PL)
(54) Różaniec
(B1) (11) 235709
(41) 2020 04 20
(51) A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
(21) 427448 (22)
2018 10 18
(72) JANISZEWSKA JOLANTA, Warszawa (PL);
KURZEPA KATARZYNA, Warka (PL); KLIMCZAK JERZY, Bażanowice (PL)
(73) MADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieruszów (PL)
(54) Fitokosmetyk do stosowania zewnętrznego, zawierający kompozycję biologicznie aktywnych składników pochodzących z jednej rośliny
(B1) (11) 235713
(41) 2019 12 02
(51) A61K 35/644 (2015.01)
A61K 36/61 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 425695 (22)
2018 05 24
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA,
Czaplinek (PL); MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA, Szczecin (PL);
KĄDZIOŁKA DARIA, Stargard (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mydło lecznicze i sposób otrzymywania mydła leczniczego
(B1) (11) 235673
(41) 2019 01 14
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/75 (2006.01)
A61K 31/76 (2006.01)
A61K 31/765 (2006.01)
(21) 422092 (22)
2017 07 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); BORYCZKA
STANISŁAW, Sosnowiec (PL); MAZUREK URSZULA, Sosnowiec (PL);
JASIK KRZYSZTOF, Katowice (PL); FLAK TOMASZ, Wojkowice (PL);
ROZWADOWSKA BEATA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Modyfikowany polimer termoplastyczny o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 235674
(41) 2019 01 14
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/75 (2006.01)
A61K 31/785 (2006.01)
(21) 422095 (22)
2017 07 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL);
BORYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec (PL); MAZUREK URSZULA,
Sosnowiec (PL); JASIK KRZYSZTOF, Katowice (PL); FLAK TOMASZ,
Wojkowice (PL); ROZWADOWSKA BEATA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Modyfikowany kopolimer termoplastyczny o właściwościach
przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 235730
(41) 2018 10 08
(51) A61K 39/102 (2006.01)
(21) 420996 (22)
2017 03 27
(72) STEFANIAK TADEUSZ, Wrocław (PL); BAJZERT JOANNA,
Wrocław (PL); RZĄSA ANNA, Wrocław (PL); JAWOR PAULINA,
Sucha Beskidzka (PL); JELEŃ FILIP, Wrocław (PL);
KOŁODZIEJCZYK ROBERT, Wrocław (PL)
(73) STEFANIAK TADEUSZ, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja immunogenna oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 235714
(41) 2020 01 13
(51) B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/12 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/44 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 426202 (22)
2018 07 05
(72) MOZIA SYLWIA, Bezrzecze (PL); SIENKIEWICZ PAULINA,
Szczecin (PL); SZYMAŃSKI KACPER, Szczecin (PL);
DAROWNA DOMINIKA, Świnoujście (PL); CZYŻEWSKI ADAM,
Szczecin (PL); ZADROŻNY PIOTR, Świnoujście (PL);
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania membran z polieterosulfonu i poliwinylopirolidonu modyfikowanych nanorurkami tytanianowymi pokrytymi
nanocząstkami srebra
(B1) (11) 235715
(41) 2020 01 13
(51) B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/12 (2006.01)
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B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 426206 (22)
2018 07 05
(72) MOZIA SYLWIA, Bezrzecze (PL); SIENKIEWICZ PAULINA,
Szczecin (PL); DAROWNA DOMINIKA, Świnoujście (PL); SZYMAŃSKI
KACPER, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania membran polimerowych modyfikowanych nanocząstkami tlenku magnezu
(B1) (11) 235698
(41) 2019 11 04
(51) B21D 53/04 (2006.01)
F28F 3/14 (2006.01)
(21) 425309 (22)
2018 04 23
(72) RACHFAŁ ADAM, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Sposób i układ urządzeń do wytwarzania dwuwarstwowych
płyt komorowych zwłaszcza do konstrukcji i systemów wymiany
ciepła o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych
(B1) (11) 235708
(41) 2020 04 06
(51) B61L 5/00 (2006.01)
B61L 5/10 (2006.01)
B61L 21/04 (2006.01)
(21) 427331 (22)
2018 10 04
(72) STASZAK SŁAWOMIR, Kostrzyn (PL); KIKOSICKI MACIEJ, Łódź (PL);
WYKA RAFAŁ, Koluszki (PL)
(73) OLIKOL RAIL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Zamek nastawnicy stacyjnego punktu sterowania
(B1) (11) 235685
(41) 2019 07 15
(51) B62B 1/06 (2006.01)
B60P 1/02 (2006.01)
A01B 51/04 (2006.01)
A01B 75/00 (2006.01)
(21) 424254 (22)
2018 01 12
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); KONOPKA
STANISŁAW, Olsztyn (PL); BAZYLEWICZ MICHAŁ, Bramka (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Wózek transportowy zwłaszcza do bron zębatych o dużej ilości
pól

(B1) (11) 235710
(41) 2020 05 18
(51) B66B 5/16 (2006.01)
B66B 5/22 (2006.01)
(21) 427641 (22)
2018 11 05
(72)	EJMA JERZY, Wałcz (PL)
(73)	EJMA JOANNA MARTYNA, Wałcz (PL)
(54) Urządzenie do awaryjnego zatrzymania kabiny dźwigu za pomocą chwytaczy
(B1) (11) 235700
(41) 2019 11 18
(51) C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
B01D 9/00 (2006.01)
(21) 425611 (22)
2018 05 17
(72) MALICKI MARCIN, Warszawa (PL); HERMAN FILIP,
Częstochowa (PL); AL YOUSEF YOUSEF MUHAMMED, Riyadh (SA)
(73)	NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh (SA)
(54) Układ odsalania wody i sposób zagęszczania solanki
(B1) (11) 235720
(41) 2017 04 10
(51) C04B 11/26 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
(21) 414161 (22)
2015 09 29
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL);
JANUS MAGDALENA, Kurów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utylizacji gipsu odpadowego z instalacji odsiarczania
spalin
(B1) (11) 235724
(41) 2020 02 24
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
(21) 426729 (22)
2018 08 22
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);
RETAJCZYK MONIKA, Ostrowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji limonenu

(B1) (11) 235676
(41) 2019 01 28
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
(21) 422351 (22)
2017 07 25
(72) KRASKA WŁADYSŁAW, Pruszków (PL)
(73) VIKI PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna (PL)
(54) Zakrętka do butli lub innego pojemnika

(B1) (11) 235725
(41) 2020 03 09
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
(21) 426921 (22)
2018 09 07
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);
MĄDLICKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu

(B1) (11) 235693
(41) 2019 09 23
(51) B65G 15/00 (2006.01)
B65G 15/28 (2006.01)
B65G 17/00 (2006.01)
B65G 17/38 (2006.01)
B65B 25/04 (2006.01)
B65B 25/08 (2006.01)
(21) 424988 (22)
2018 03 22
(72) DROZDOWSKI STEFAN, Pławo (PL)
(73) DROZDOWSKI STEFAN ZAKŁAD METALOWY, Pławo (PL)
(54) Podajnik kłód

(B1) (11) 235726
(41) 2020 05 04
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
(21) 427522 (22)
2018 10 24
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);
MIĄDLICKI KAROL, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności haloizytu

Nr 15/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 235716
(41) 2019 04 08
(51) C07C 49/76 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 423054 (22)
2017 10 04
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL);
ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4-Etylo-4’-metylo-α,β-dihydrochalkon i sposób otrzymywania
4-etylo-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu
(B1) (11) 235718
(41) 2019 04 08
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 423056 (22)
2017 10 04
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL);
ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2,4-Dimetoksy-4’metylo-α,β-dihydrochalkon i sposób otrzymywania 2,4-dimetoksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu
(B1) (11) 235717
(41) 2019 04 08
(51) C07C 65/01 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 423055 (22)
2017 10 04
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL);
ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3-(4-Karboksyfenylo)-1-(4’-metylofenylo)-2-propan-1-ol i sposób otrzymywania 3-(4-karboksyfenylo)-1-(4’-metylofenylo)-2-propan-1-olu
(B1) (11) 235729
(41) 2018 07 16
(51) C07D 265/14 (2006.01)
(21) 420129 (22)
2017 01 09
(72)	ARENDT AGATA, Głogów (PL); SZAFERT SŁAWOMIR,
Wrocław (PL); EJFLER JOLANTA, Wrocław (PL);
GĘBAROWSKA ELŻBIETA, Malin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3-(4-Bromofenetylo)-6-(tert-butylo)-3,4-dihydro-2H-benzo[e]
[1,3]oksazyna i sposób otrzymywania 3-(4-bromofenetylo)-6-(tertbutylo)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,3]oksazyny
(B1) (11) 235721
(41) 2018 07 16
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
(21) 420101 (22)
2017 01 03
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);
MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); SERAFIN JAROSŁAW,
Szczecin (PL); MŁODZIK JACEK, Borowo (PL); GAWARECKA ALICJA,
Stargard (PL); MIĄDLICKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu
(B1) (11) 235668
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 421832 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Nowe monopodstawione siloksysilseskwioksany oraz sposób
otrzymywania monopodstawionych siloksysilseskwioksanów
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(B1) (11) 235669
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 421833 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Nowe dwupodstawione disiloksysilseskwioksany o strukturze
niedomkniętej klatki oraz sposób otrzymywania dwupodstawionych
disiloksysilseskwioksanów o strukturze niedomkniętej klatki
(B1) (11) 235670
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 421834 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Nowe trójpodstawione trisiloksysilseskwioksany o strukturze
niedomkniętej klatki oraz sposób otrzymywania trójpodstawionych
trisiloksysilseskwioksanów o strukturze niedomkniętej klatki
(B1) (11) 235671
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 421835 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Nowe tetrasiloksy-podstawione sileskwioksany oraz sposób
otrzymywania tetrasiloksy-podstawionych silseskwioksanów
(B1) (11) 235672
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 421836 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Krosno (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Nowe pochodne silseskwioksanów z wbudowanym atomem krzemu w krawędź klatki oraz nowy sposób otrzymywania pochodnych
silseskwioksanów z wbudowanym atomem krzemu w krawędź klatki
(B1) (11) 235666
(41) 2018 12 03
(51) C07F 9/54 (2006.01)
(21) 421691 (22)
2017 05 24
(72)	ADAMEK JAKUB, Gliwice (PL); WĘGRZYK ANNA,
Wodzisław Śląski (PL); KRAWCZYK MONIKA, Olkusz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania soli 1-aryloalkilofosfoniowych
(B1) (11) 235677
(41) 2019 03 11
(51) C07F 9/54 (2006.01)
(21) 422707 (22)
2017 08 31
(72)	ADAMEK JAKUB, Gliwice (PL);
WĘGRZYK ANNA, Wodzisław Śląski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)amidów
(B1) (11) 235663
(41) 2018 10 08
(51) C08L 9/02 (2006.01)
(21) 420999 (22)
2017 03 27
(72) PINGOT MARTYNA, Łódź (PL); SZADKOWSKI BOLESŁAW, Płock (PL);
ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); MASŁOWSKI MARCIN, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe
o odwracalnym przewodnictwie elektrycznym
(B1) (11) 235711
(41) 2015 09 28
(51) C09D 1/00 (2006.01)
C09D 103/00 (2006.01)
(21) 407652 (22)
2014 03 25
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL);
WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Farba do podłoży metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych oraz sposób wytwarzania farby do podłoży metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych
(B1) (11) 235712
(41) 2017 06 19
(51) C09D 175/04 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C09D 133/10 (2006.01)
C08L 33/12 (2006.01)
(21) 415089 (22)
2015 12 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL);
BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania dualnie utwardzanego bezrozpuszczalnikowego lakieru
(B1) (11) 235689
(41) 2019 09 23
(51) C09J 11/00 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 3/01 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
(21) 424921 (22)
2018 03 16
(72) LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); WIERZBICKA EWA,
Warszawa (PL); KRZYŻEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
BINKOWSKA MARTYNA, Bliżyn (PL); JAWORSKA GRAŻYNA,
Piaseczno (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Modyfikowane kleje dyspersyjne o obniżonej wsiąkliwości
(B1) (11) 235722
(41) 2019 02 11
(51) C09J 133/08 (2006.01)
C09J 133/10 (2006.01)
(21) 422452 (22)
2017 08 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); BEDNARCZYK PAULINA,
Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania połączenia klejowego i strukturalny, fotoutwardzalny UV klej do szkła
(B1) (11) 235723
(41) 2019 02 11
(51) C09J 133/08 (2006.01)
C09J 133/10 (2006.01)
(21) 422454 (22)
2017 08 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); BEDNARCZYK PAULINA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania połączenia klejowego i strukturalny, fotoutwardzalny klej do szkła
(B1) (11) 235684
(41) 2019 07 01
(51) C09K 8/52 (2006.01)
(21) 423990 (22)
2017 12 21

(72) KREMIENIEWSKI MARCIN, Krosno (PL); RZEPKA MARCIN,
Krosno (PL); KĄTNY EWA, Krosno (PL); KĘDZIERSKI MIŁOSZ,
Krosno (PL); FILIP SZCZEPAN, Korczyna (PL); KUT ŁUKASZ, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja cieczy przemywającej do otworów wiertniczych
(B1) (11) 235706
(41) 2020 01 13
(51) C12N 1/20 (2006.01)
A61K 35/74 (2015.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 426164 (22)
2018 07 02
(72) JANASZEK-SEYDLITZ WIESŁAWA, Warszawa (PL);
BUCHOLC BOŻENA, Warszawa (PL); KOŁODZIEJ ANNA, Wrocław (PL);
BIELAWSKI ARTUR, Lublin (PL)
(73) BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej zawierającej
prątki szczepu BCG należące do Mycobacterium bovis BCG podszczepu Moreau
(B1) (11) 235678
(41) 2019 03 11
(51) C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/0793 (2010.01)
(21) 422747 (22)
2017 09 05
(72) KOZIŃSKI KAMIL, Warszawa (PL); NAGALSKI ANDRZEJ,
Radzymin (PL); WIŚNIEWSKA MARTA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób hodowli pierwotnych neuronów korowych i wzgórzowych, zoptymalizowana pożywka do hodowli pierwotnych neuronów korowych i wzgórzowych oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 235661
(41) 2018 09 10
(51) E04B 1/00 (2006.01)
(21) 420741 (22)
2017 03 06
(72)	NAZIMEK KRZYSZTOF, Gdynia (PL); KUPIEC MAREK, Gdańsk (PL)
(73) KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(54) Zewnętrzny profil szkieletowej obudowy centrali wentylacyjnej
(B1) (11) 235701
(41) 2019 11 04
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 425326 (22)
2018 04 24
(72)	GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ,
Suszno (PL)
(73)	GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ,
Suszno (PL)
(54) Okno dachowe ze wzmocnieniem skrzydła okiennego
(B1) (11) 235687
(41) 2019 09 23
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 63/08 (2006.01)
(21) 424878 (22)
2018 03 14
(72) MAJDA MAREK, Laskowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno, zwłaszcza dachowe z ryglem blokującym
(B1) (11) 235696
(41) 2019 10 07
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
(21) 425016 (22)
2018 03 26
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów (PL)
(54) Osłona montażowa ram okiennych lub drzwiowych
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(B1) (11) 235702
(41) 2019 12 02
(51) E06B 3/48 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 425668 (22)
2018 05 22
(72) ŚMIETAŃSKI PIOTR, Gniezno (PL); JOPEK DAMIAN, Nekla (PL)
(73) KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary Małe (PL)
(54) Brama segmentowa z podnoszonym skrzydłem
(B1) (11) 235686
(41) 2019 08 12
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
(21) 424517 (22)
2018 02 06
(72) SZULC WOJCIECH, Września (PL)
(73) BECLEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Września (PL)
(54) Skrzynka zewnętrznej rolety podtynkowej
(B1) (11) 235662
(41) 2018 09 24
(51) E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/183 (2006.01)
B21J 5/08 (2006.01)
(21) 420925 (22)
2017 03 21
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Obrotowy nóż kombajnowy oraz sposób zwiększenia jego
trwałości
(B1) (11) 235675
(41) 2019 01 14
(51) F02B 75/28 (2006.01)
F02F 3/00 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)
(21) 422098 (22)
2017 07 03
(72)	GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice (PL)
(73)	GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice (PL)
(54) Zespół napędowy z przeciwbieżnym silnikiem spalinowym
o przeciwbieżnych wałach wyjściowych mocy
(B1) (11) 235707
(41) 2020 02 10
(51) F04C 29/04 (2006.01)
B66D 5/14 (2006.01)
(21) 426602 (22)
2018 08 08
(72) SZWAJCA TADEUSZ, Katowice (PL)
(73) SM HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Układ odprowadzania energii cieplnej z przestrzeni hamulca
zintegrowanego z silnikiem hydraulicznym
(B1) (11) 235719
(41) 2020 04 20
(51) F16C 33/46 (2006.01)
F16C 33/58 (2006.01)
(21) 427392 (22)
2018 10 12
(72) SURDACKI ROBERT, Urzędów (PL); OSIAK ZBIGNIEW, Kraśnik (PL)
(73) FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraśnik (PL)
(54)	Łożysko stożkowe z koszykiem z tworzywa
(B1) (11) 235679
(41) 2019 04 23
(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
(21) 423129 (22)
2017 10 10
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); MICHALCZYK
KRZYSZTOF, Kraków (PL); PRZENZAK ESTERA, Oświęcim (PL)
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(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie dławnicowe z cieczą magnetyczną
(B1) (11) 235727
(41) 2020 01 02
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/08 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
(21) 430968 (22)
2019 08 27
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pokrywa znicza zapachowego
(B1) (11) 235728
(41) 2020 01 02
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
(21) 430969 (22)
2019 08 27
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pokrywa znicza
(B1) (11) 235664
(41) 2018 10 08
(51) F23G 7/10 (2006.01)
(21) 421143 (22)
2017 04 01
(72)	GOLEC TOMASZ, Warszawa (PL); ŚWIĄTKOWSKI BARTOSZ,
Warszawa (PL); JÓŹWIAK PIOTR, Siniarzewo (PL); RAZUM MARCIN,
Żagań (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i kocioł energetyczny do niskoodpadowego spalania
stałych paliw pylistych zwłaszcza biomasy i paliw alternatywnych,
z dodatkiem popiołu odpadowego
(B1) (11) 235688
(41) 2019 09 23
(51) F23L 9/04 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
(21) 424905 (22)
2018 03 15
(72) DZIUBEŁA MARIUSZ, Ruda Strawczyńska (PL);
PAWLAK ŁUKASZ, Gołuchów (PL)
(73) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Dysza redukująca emisję spalin kotła na paliwo stałe dolnego
spalania oraz kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe dolnego
spalania z taką dyszą
(B1) (11) 235690
(41) 2019 10 07
(51) F24C 15/02 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(21) 425087 (22)
2018 03 29
(72) PYZIK BŁAŻEJ, Wronki (PL)
(73)	AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Układ blokady drzwi, zwłaszcza piekarnika
(B1) (11) 235704
(41) 2019 12 16
(51) F24D 3/16 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
(21) 425848 (22)
2018 06 07
(72) WOJTKOWIAK JANUSZ, Bolechówko (PL); MRÓZ TOMASZ,
Poznań (PL); AMANOWICZ ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73)	ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Wielopłaszczyznowy monolityczny panel grzewczo-chłodzący
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(B1) (11) 235699
(41) 2019 11 18
(51) F24H 9/20 (2006.01)
G01F 23/22 (2006.01)
(21) 425595 (22)
2018 05 16
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Kocioł grzewczy
(B1) (11) 235703
(41) 2019 12 02
(51) F24T 10/00 (2018.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
(21) 425726 (22)
2018 05 24
(72) PRYSIŃSKI LECH, Sieradz (PL); WIELOCH ANDRZEJ,
Parzymiechy (PL)
(73) PRYSIŃSKI LECH, Sieradz (PL); WIELOCH ANDRZEJ,
Parzymiechy (PL)
(54) Układ przepływu czynnika
(B1) (11) 235695
(41) 2018 11 05
(51) F25C 1/12 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28F 1/22 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
(21) 425098 (22)
2018 03 30
(30) P.421393
2017 04 24
PL
(72) MILA MIROSŁAW, Bytom (PL); SOCZEWKA JAN, Stok Lacki (PL)
(73) MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania i magazynowania lodu
(B1) (11) 235694
(41) 2018 09 10
(51) F28D 1/053 (2006.01)
F28F 1/22 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F25C 1/12 (2006.01)
(21) 425097 (22)
2018 03 30
(30) P.421393
2017 04 24
PL
(72) MILA MIROSŁAW, Bytom (PL); SOCZEWKA JAN, Stok Lacki (PL)
(73) MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Zespół wymiany ciepła dla urządzeń z pompą ciepła, zwłaszcza
parownik urządzenia do wytwarzania i magazynowania lodu
(B1) (11) 235705
(41) 2020 01 02
(51) F28D 20/02 (2006.01)
(21) 426119 (22)
2018 06 29
(72) BAŁON PAWEŁ, Mielec (PL); SMUSZ ROBERT, Rzeszów (PL);
REJMAN EDWARD, Rzeszów (PL); KIEŁBASA BARTŁOMIEJ, Mielec (PL)
(73) SZELIGA GRZEGORZ SZEL-TECH, Mielec (PL)
(54) Zasobnik akumulacyjny ciepła
(B1) (11) 235697
(41) 2019 11 04
(51) F28F 3/14 (2006.01)
(21) 425308 (22)
2018 04 23
(72) RACHFAŁ ADAM, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Płyta dwuwarstwowa, komorowa do wytwarzania elementów
grzewczo-chłodzących, zwłaszcza zbiorników wysokociśnieniowych
(B1) (11) 235691
(41) 2019 06 17
(51) F28F 25/02 (2006.01)

F28F 19/00 (2006.01)
F28F 19/02 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
F28D 5/02 (2006.01)
(21) 423807 (22)
2017 12 08
(72) MALICKI MARCIN, Warszawa (PL); HERMAN FILIP MARIUSZ,
Częstochowa (PL); AL YOUSEF YOUSEF MUHAMMED, Riyadh (SA);
AL MUBARAK AHMED H., Riyadh (SA); AL HSAIEN SHAFI A., Riyadh (SA);
AL KATHIRI ABDULLAH H., Riyadh (SA)
(73)	NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DISTRICT COOLING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów (PL);
King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh (SA);
Saudi Electricity Company, Riyadh (SA)
(54) Wieża chłodnicza i sposób zapobiegania rozwojowi zanieczyszczeń na wymienniku ciepła wieży chłodniczej
(B1) (11) 235681
(41) 2019 06 03
(51) G01M 13/04 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
(21) 423580 (22)
2017 11 24
(72) ZIÓŁKO MICHAŁ, Otomin (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób diagnostyki łożysk tocznych w silniku indukcyjnym
(B1) (11) 235682
(41) 2019 06 03
(51) G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
(21) 423634 (22)
2017 11 29
(72) STĘPIEŃ EWA ŁUCJA, Giebułtów (PL); KAMIŃSKA AGNIESZKA,
Kraków (PL); ROMAN MACIEJ, Kraków (PL);
PALUSZKIEWICZ CZESŁAWA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL);
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA
NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób wykrywania i diagnozowania przebiegu cukrzycy
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01B 51/04 (2006.01)
A01B 75/00 (2006.01)
A01H 1/02 (2006.01)
A01N 65/34 (2009.01)
A01N 37/06 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A23B 7/024 (2006.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)

235685*
235685*
235683
235692
235692*
235692*
235692*
235665*
235665*
235667
235667*
235667*
235667*
235665
235665*
235665*
235665*
235665*
235665*

A23L 3/3418 (2006.01)
A23P 30/32 (2016.01)
A44C 23/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 35/644 (2015.01)
A61K 36/61 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/75 (2006.01)
A61K 31/76 (2006.01)
A61K 31/765 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 31/75 (2006.01)

235665*
235665*
235680
235727*
235728*
235709
235709*
235709*
235713
235713*
235713*
235713*
235713*
235673
235673*
235673*
235673*
235674
235674*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61K 31/785 (2006.01)
A61K 39/102 (2006.01)
A61K 35/74 (2015.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/12 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/44 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/12 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
B01D 9/00 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B21D 53/04 (2006.01)
B21J 5/08 (2006.01)
B60P 1/02 (2006.01)
B61L 5/00 (2006.01)
B61L 5/10 (2006.01)
B61L 21/04 (2006.01)
B62B 1/06 (2006.01)
B65B 25/04 (2006.01)
B65B 25/08 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65G 15/00 (2006.01)
B65G 15/28 (2006.01)
B65G 17/00 (2006.01)
B65G 17/38 (2006.01)
B66B 5/16 (2006.01)
B66B 5/22 (2006.01)
B66D 5/14 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C04B 11/26 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/31 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C07C 65/01 (2006.01)
C07D 265/14 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)

235674*
235730
235706*
235713*
235713*
235706*
235714
235714*
235714*
235714*
235714*
235715
235715*
235715*
235715*
235700*
235700*
235724*
235725*
235726*
235721*
235698
235662*
235685*
235708
235708*
235708*
235685
235693*
235693*
235676
235676*
235693
235693*
235693*
235693*
235710
235710*
235707*
235714*
235714*
235715*
235715*
235700
235700*
235691*
235720
235720*
235724
235724*
235725
235725*
235725*
235726
235726*
235726*
235716
235718
235717
235729
235721
235721*
235668
235668*
235668*
235669

C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 3/01 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 33/12 (2006.01)
C09D 1/00 (2006.01)
C09D 103/00 (2006.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C09D 133/10 (2006.01)
C09J 11/00 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 133/10 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 133/10 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/0793 (2010.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 63/08 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/183 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)
F02F 3/00 (2006.01)
F04C 29/04 (2006.01)
F16C 33/46 (2006.01)
F16C 33/58 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)

235669*
235669*
235670
235670*
235670*
235671
235671*
235671*
235672
235672*
235672*
235666
235677
235689*
235689*
235689*
235663
235712*
235712*
235711
235711*
235712
235712*
235689
235722
235722*
235723
235723*
235684
235706
235678
235678*
235716*
235718*
235717*
235716*
235718*
235717*
235661
235701
235687
235687*
235687*
235690*
235701*
235701*
235696
235696*
235702
235702*
235702*
235686
235686*
235662
235662*
235675
235675*
235675*
235707
235719
235719*
235679
235679*
235679*
235679*
235679*
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1

F16L 9/19 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23J 15/08 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23L 9/04 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24T 10/00 (2018.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F25C 1/12 (2006.01)

2

1

2

235704*
235704*
235727*
235728*
235727
235727*
235728
235728*
235664
235727*
235728*
235688
235690
235704
235704*
235703*
235703*
235688*
235699
235703
235695*
235694*
235695

F25C 1/12 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F28D 5/02 (2006.01)
F28F 3/14 (2006.01)
F28F 1/22 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 1/22 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 3/14 (2006.01)
F28F 25/02 (2006.01)
F28F 19/00 (2006.01)
F28F 19/02 (2006.01)
G01F 23/22 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)

235694*
235695*
235695*
235694
235694*
235705
235691*
235698*
235695*
235695*
235694*
235694*
235697
235691
235691*
235691*
235699*
235681
235681*
235682
235682*
235681*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

235661
235662
235663
235664
235665
235666
235667
235668
235669
235670
235671
235672
235673
235674
235675
235676
235677
235678
235679
235680
235681
235682
235683
235684
235685
235686
235687
235688
235689
235690
235691
235692
235693
235694
235695

E04B 1/00 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
C07F 9/54 (2006.01)
A23L 13/40 (2016.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
A44C 23/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
A01H 1/02 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
B62B 1/06 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
F23L 9/04 (2006.01)
C09J 11/00 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F28F 25/02 (2006.01)
A01N 65/34 (2009.01)
B65G 15/00 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F25C 1/12 (2006.01)

235696
235697
235698
235699
235700
235701
235702
235703
235704
235705
235706
235707
235708
235709
235710
235711
235712
235713
235714
235715
235716
235717
235718
235719
235720
235721
235722
235723
235724
235725
235726
235727
235728
235729
235730

E06B 1/56 (2006.01)
F28F 3/14 (2006.01)
B21D 53/04 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
F24T 10/00 (2018.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
F04C 29/04 (2006.01)
B61L 5/00 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
B66B 5/16 (2006.01)
C09D 1/00 (2006.01)
C09D 175/04 (2006.01)
A61K 35/644 (2015.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C07C 65/01 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
F16C 33/46 (2006.01)
C04B 11/26 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
C07D 265/14 (2006.01)
A61K 39/102 (2006.01)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 15/2020
Unieważnienie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
patentu oraz zakres unieważnienia.
(B1) (11) 226953

Patent unieważniono w całości.

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 233056
08/2019
2019 12 06
Zmieniono decyzję o udzieleniu patentu w zakresie zmiany nazwy
uprawnionego z: „PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa” na: „SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa”.
			
(B1) (11) 233645 11/2019
2019 11 28
Zmieniono decyzję o udzieleniu patentu w zakresie zmiany nazwy
uprawnionego z: „PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa” na: „SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa”.
			
(B1) (11) 234833 04/2020 2020.04.17
Zmieniono decyzję o udzieleniu patentu w zakresie zmiany nazwy
współuprawnionego z: ,,IDAP TECHNOLOGY”, na: ,,IDAP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 196590 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 198249 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 206063 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 207179 A. Wykreślono: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Monachium, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH,
München, Niemcy

(11) 212600 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 213414 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 214732 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 215322 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 217771 A. Wykreślono: EUROPOLES KROMISS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 151997690 Wpisano: CONTEC KROMISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 151997690
(11) 218564 A. Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Air Products
and Chemicals, Inc., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)

18 03 2020
07 12 2011
07 05 2008
01 04 2020
14 07 2010
15 04 2020
04 03 2020
09 06 2010
15 03 2017
01 08 2012
12 08 2009
11 12 2019
22 04 2020
27 06 2012
24 03 2010
11 01 2012
06 05 2020
22 04 2020
22 02 2017
06 05 2020
29 04 2020
08 04 2020
29 04 2020
04 06 2014
04 03 2020
06 05 2020
29 04 2020
19 06 2013

2020/12	EP 1631378 B1
2011/49	EP 1664562 B1
2008/19	EP 1673231 B1
2020/14	EP 1688672 B1
2010/28	EP 1740163 B1
2020/16	EP 1819461 B1
2020/10	EP 1840472 B1
2010/23	EP 1883318 B1
2017/11	EP 1929225 B1
2012/31	EP 1997793 B1
2009/33	EP 2005838 B1
2019/50	EP 2012919 B1
2020/17	EP 2017992 B1
2012/26	EP 2018159 B1
2010/12	EP 2021054 B1
2012/02	EP 2043474 B1
2020/19	EP 2044235 B1
2020/17	EP 2070217 B1
2017/08	EP 2094872 B1
2020/19	EP 2102401 B1
2020/18	EP 2113273 B1
2020/15	EP 2125438 B1
2020/18	EP 2134496 B1
2014/23	EP 2141979 B1
2020/10	EP 2160555 B1
2020/19	EP 2234472 B1
2020/18	EP 2268690 B1
2013/25	EP 2325980 B1

Nr 15/2020
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

18 03 2020
01 04 2020
12 09 2012
01 04 2020
09 10 2019
22 04 2020
08 04 2020
15 05 2013
04 03 2020
26 02 2020
18 03 2020
22 04 2020
08 04 2020
01 01 2020
11 03 2020
29 04 2020
01 04 2020
19 07 2017
12 02 2020
27 05 2020
12 02 2020
11 03 2020
22 01 2020
18 12 2019
25 12 2019
04 03 2020
04 12 2019
25 12 2019
15 04 2020
12 02 2020
01 04 2020
29 04 2020
01 01 2020
13 05 2020
11 03 2020
20 11 2019
11 03 2020
03 04 2019
01 04 2020
12 02 2020
06 05 2020
01 07 2020
30 11 2016
04 03 2020
25 03 2020
10 07 2019
19 02 2020
19 02 2020
01 04 2020
04 03 2020
29 04 2020
08 04 2020
08 01 2020
22 04 2020
28 08 2019
06 05 2020
04 03 2020
06 05 2020
08 04 2020
15 04 2020
06 05 2020
29 04 2020
06 05 2020
17 06 2020
13 05 2020
08 04 2020
20 11 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/12	EP 2343232 B1
2020/14	EP 2358773 B1
2012/37	EP 2380558 B1
2020/14	EP 2391508 B1
2019/41	EP 2393743 B1
2020/17	EP 2395900 B1
2020/15	EP 2441370 B1
2013/20	EP 2454008 B1
2020/10	EP 2455793 B1
2020/09	EP 2456021 B1
2020/12	EP 2482871 B1
2020/17	EP 2528476 B1
2020/15	EP 2536463 B1
2020/01	EP 2546037 B1
2020/11	EP 2555872 B1
2020/18	EP 2558199 B1
2020/14	EP 2591824 B1
2017/29	EP 2597142 B1
2020/07	EP 2635452 B1
2020/22	EP 2648530 B1
2020/07	EP 2651848 B1
2020/11	EP 2652408 B1
2020/04	EP 2675454 B1
2019/51	EP 2681157 B1
2019/52	EP 2683245 B1
2020/10	EP 2706238 B1
2019/49	EP 2709483 B1
2019/52	EP 2710902 B1
2020/16	EP 2725367 B1
2020/07	EP 2725936 B1
2020/14	EP 2726603 B1
2020/18	EP 2731826 B1
2020/01	EP 2739270 B1
2020/20	EP 2740859 B1
2020/11	EP 2753424 B1
2019/47	EP 2776659 B1
2020/11	EP 2783717 B1
2019/14	EP 2792627 B1
2020/14	EP 2792720 B1
2020/07	EP 2795190 B1
2020/19	EP 2797581 B1
2020/27	EP 2804469 B1
2016/48	EP 2827018 B1
2020/10	EP 2851757 B1
2020/13	EP 2858640 B1
2019/28	EP 2888118 B1
2020/08	EP 2895600 B1
2020/08	EP 2903896 B1
2020/14	EP 2903940 B1
2020/10	EP 2905126 B1
2020/18	EP 2917674 B1
2020/15	EP 2920015 B1
2020/02	EP 2920201 B1
2020/17	EP 2923570 B1
2019/35	EP 2935648 B1
2020/19	EP 2938512 B1
2020/10	EP 2941484 B1
2020/19	EP 2949967 B1
2020/15	EP 2955468 B1
2020/16	EP 2959138 B1
2020/19	EP 2970003 B1
2020/18	EP 2970460 B1
2020/19	EP 2970464 B1
2020/25	EP 2992849 B1
2020/20	EP 3011290 B1
2020/15	EP 3012468 B1
2019/47	EP 3014716 B1

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

11 03 2020
25 03 2020
25 03 2020
22 01 2020
22 04 2020
08 04 2020
15 04 2020
19 02 2020
05 02 2020
11 03 2020
01 04 2020
06 05 2020
01 04 2020
25 03 2020
22 04 2020
20 11 2019
08 04 2020
06 05 2020
22 04 2020
06 05 2020
25 03 2020
08 04 2020
29 04 2020
26 02 2020
01 01 2020
15 04 2020
04 03 2020
29 04 2020
15 04 2020
08 01 2020
26 02 2020
13 05 2020
22 04 2020
30 10 2019
19 02 2020
12 02 2020
18 03 2020
06 05 2020
29 04 2020
01 01 2020
25 03 2020
25 03 2020
01 01 2020
04 03 2020
29 04 2020
22 04 2020
25 03 2020
19 02 2020
17 06 2020
04 03 2020
19 02 2020
22 04 2020
20 05 2020
11 03 2020
08 04 2020
11 03 2020
15 04 2020
15 04 2020
19 02 2020
19 02 2020
15 01 2020
01 04 2020
01 04 2020
12 12 2018
19 02 2020
22 04 2020
29 04 2020

13
2020/11	EP 3021840 B1
2020/13	EP 3024463 B1
2020/13	EP 3050392 B1
2020/04	EP 3064571 B1
2020/17	EP 3066001 B1
2020/15	EP 3071954 B1
2020/16	EP 3082793 B1
2020/08	EP 3083808 B1
2020/06	EP 3084664 B1
2020/11	EP 3085428 B1
2020/14	EP 3086235 B1
2020/19	EP 3090034 B1
2020/14	EP 3091833 B1
2020/13	EP 3095007 B1
2020/17	EP 3108935 B1
2019/47	EP 3112263 B1
2020/15	EP 3119198 B1
2020/19	EP 3122568 B1
2020/17	EP 3131662 B1
2020/19	EP 3137771 B1
2020/13	EP 3145708 B1
2020/15	EP 3157283 B1
2020/18	EP 3159335 B1
2020/09	EP 3159906 B1
2020/01	EP 3164716 B1
2020/16	EP 3167728 B1
2020/10	EP 3169171 B1
2020/18	EP 3170091 B1
2020/16	EP 3174386 B1
2020/02	EP 3174811 B1
2020/09	EP 3176515 B1
2020/20	EP 3178524 B1
2020/17	EP 3186263 B1
2019/44	EP 3187905 B1
2020/08	EP 3189081 B1
2020/07	EP 3198348 B1
2020/12	EP 3200417 B1
2020/19	EP 3207009 B1
2020/18	EP 3208124 B1
2020/01	EP 3210990 B1
2020/13	EP 3211145 B1
2020/13	EP 3212660 B1
2020/01	EP 3213726 B1
2020/10	EP 3215232 B1
2020/18	EP 3219738 B1
2020/17	EP 3221753 B1
2020/13	EP 3230167 B1
2020/08	EP 3230992 B1
2020/25	EP 3231648 B1
2020/10	EP 3231691 B1
2020/08	EP 3232202 B1
2020/17	EP 3240738 B1
2020/21	EP 3241393 B1
2020/11	EP 3242957 B1
2020/15	EP 3245180 B1
2020/11	EP 3245198 B1
2020/16	EP 3246983 B1
2020/16	EP 3250726 B1
2020/08	EP 3254049 B1
2020/08	EP 3254703 B1
2020/03	EP 3256275 B1
2020/14	EP 3263133 B1
2020/14	EP 3263238 B1
2018/50	EP 3265075 B1
2020/08	EP 3272587 B1
2020/17	EP 3274349 B1
2020/18	EP 3274469 B1

14
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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25 03 2020
25 12 2019
03 06 2020
06 05 2020
01 04 2020
22 04 2020
22 04 2020
25 03 2020
05 02 2020
15 04 2020
05 02 2020
10 06 2020
11 03 2020
11 12 2019
15 04 2020
15 04 2020
06 05 2020
06 05 2020
15 01 2020
26 02 2020
06 05 2020
12 02 2020
25 03 2020
17 06 2020
08 04 2020
06 05 2020
15 04 2020
18 09 2019
20 11 2019
01 01 2020
01 04 2020
26 02 2020
11 03 2020
08 04 2020
08 04 2020
08 04 2020
15 04 2020
29 04 2020
13 05 2020
03 06 2020
13 05 2020
12 02 2020
13 05 2020
27 11 2019
26 02 2020
08 01 2020
12 02 2020
13 05 2020
13 05 2020
26 02 2020
12 02 2020
18 03 2020
08 04 2020
26 02 2020
18 03 2020
04 12 2019
29 04 2020
22 04 2020
25 03 2020
29 01 2020
22 04 2020
15 04 2020
27 05 2020
27 05 2020
15 04 2020
11 03 2020
27 05 2020

2020/13	EP 3274594 B1
2019/52	EP 3283137 B1
2020/23	EP 3286374 B1
2020/19	EP 3289043 B1
2020/14	EP 3294373 B1
2020/17	EP 3295951 B1
2020/17	EP 3299545 B1
2020/13	EP 3299551 B1
2020/06	EP 3302063 B1
2020/16	EP 3302947 B1
2020/06	EP 3303293 B1
2020/24	EP 3303619 B1
2020/11	EP 3316876 B1
2019/50	EP 3317672 B1
2020/16	EP 3320989 B1
2020/16	EP 3321627 B1
2020/19	EP 3322860 B1
2020/19	EP 3326490 B1
2020/03	EP 3329004 B1
2020/09	EP 3335616 B1
2020/19	EP 3338525 B1
2020/07	EP 3344456 B1
2020/13	EP 3350135 B1
2020/25	EP 3370296 B1
2020/15	EP 3370384 B1
2020/19	EP 3380404 B1
2020/16	EP 3386268 B1
2019/38	EP 3398290 B1
2019/47	EP 3400104 B1
2020/01	EP 3402191 B1
2020/14	EP 3408143 B1
2020/09	EP 3408591 B1
2020/11	EP 3413894 B1
2020/15	EP 3415316 B1
2020/15	EP 3416419 B1
2020/15	EP 3416996 B1
2020/16	EP 3417098 B1
2020/18	EP 3417547 B1
2020/20	EP 3417741 B1
2020/23	EP 3418355 B1
2020/20	EP 3419487 B1
2020/07	EP 3419705 B1
2020/20	EP 3421051 B1
2019/48	EP 3421320 B1
2020/09	EP 3433460 B1
2020/02	EP 3436226 B1
2020/07	EP 3436731 B1
2020/20	EP 3440022 B1
2020/20	EP 3444135 B1
2020/09	EP 3448141 B1
2020/07	EP 3449227 B1
2020/12	EP 3456083 B1
2020/15	EP 3456237 B1
2020/09	EP 3458129 B1
2020/12	EP 3463030 B1
2019/49	EP 3464083 B1
2020/18	EP 3468810 B1
2020/17	EP 3470381 B1
2020/13	EP 3472114 B1
2020/05	EP 3475593 B1
2020/17	EP 3479982 B1
2020/16	EP 3481994 B1
2020/22	EP 3491441 B1
2020/22	EP 3491944 B1
2020/16	EP 3494838 B1
2020/11	EP 3500141 B1
2020/22	EP 3504504 B1

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

27 05 2020
22 04 2020
18 03 2020
25 03 2020
27 05 2020
13 05 2020
13 05 2020
20 05 2020
15 07 2020

2020/22	EP 3504934 B1
2020/17	EP 3506043 B1
2020/12	EP 3509122 B1
2020/13	EP 3515764 B1
2020/22	EP 3528978 B1
2020/20	EP 3530470 B1
2020/20	EP 3534367 B1
2020/21	EP 3555434 B1
2020/29	EP 3573336 B1

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1479909 A. Wykreślono: AMK Arnold Müller GmbH &
Co.KG, Kirchheim, Niemcy Wpisano: AMK Holding GmbH & Co. KG,
Kirchheim unter Teck, Niemcy
(11) 1641868 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Paris, Francja Wpisano: PolyTechnyl, SAS, Paryż, Francja
(11) 1745419 A. Wykreślono: ARJO SYSTEMS, Levallois-Perret, Francja Wpisano: HID Global CID SAS, Suresnes, Francja
(11) 1802684 A. Wykreślono: Dow Global Technologies LLC,
Midland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: SK SARAN AMERICAS LLC, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1838643 A. Wykreślono: LAFARGE, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1838643 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1799624 A. Wykreślono: LAFARGE, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1799624 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1797141 A. Wykreślono: Rhodia Opérations, Paris, Francja Wpisano: PolyTechnyl, SAS, Paryż, Francja
(11) 1948200 A. Wykreślono: BMG PHARMA s.r.l., Milano,
Włochy Wpisano: BMG PHARMA S.p.A., Milano, Włochy
(11) 1928457 A. Wykreślono: Pulmagen Therapeutics (Asthma) Limited, Burnham, Wielka Brytania Wpisano: Pulmagen Therapeutics (Asthma) Limited, Stevenage, Wielka Brytania
(11) 1928457 A. Wykreślono: Pulmagen Therapeutics (Asthma) Limited, Stevenage, Wielka Brytania Wpisano: Pulmagen Therapeutics (Asthma) Limited, Slough, Wielka Brytania
(11) 1931604 A. Wykreślono: LAFARGE, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1931604 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1997547 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Ratingen,
Niemcy Wpisano: SPX Cooling Technologies GmbH, Düsseldorf,
Niemcy
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(11) 1997547 A. Wykreślono: SPX Cooling Technologies
GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy
(11) 1997547 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr Rothemühle GmbH, Olpe,
Niemcy
(11) 2023070 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Wenden,
Niemcy Wpisano: SPX Cooling Technologies GmbH, Ratingen,
Niemcy
(11) 2023070 A. Wykreślono: SPX Cooling Technologies
GmbH, Ratingen, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf,
Niemcy
(11) 2023070 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr Rothemühle GmbH, Olpe,
Niemcy
(11) 2051033 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Ratingen,
Niemcy Wpisano: SPX Cooling Technologies GmbH, Düsseldorf,
Niemcy
(11) 2051033 A. Wykreślono: SPX Cooling Technologies
GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy
(11) 2051033 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr Rothemühle GmbH, Olpe,
Niemcy
(11) 2028981 A. Wykreślono: Kim, Young-Ki, Gimhae, Korea
Południowa Wpisano: HUROM CO., LTD., Gimhae, Korea Południowa
(11) 2177855 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Wenden,
Niemcy Wpisano: SPX Cooling Technologies GmbH, Ratingen,
Niemcy
(11) 2177855 A. Wykreślono: SPX Cooling Technologies
GmbH, Ratingen, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf,
Niemcy
(11) 2177855 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr Rothemühle GmbH, Olpe,
Niemcy
(11) 2199724 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Ratingen,
Niemcy Wpisano: SPX Cooling Technologies GmbH, Düsseldorf,
Niemcy
(11) 2199724 A. Wykreślono: SPX Cooling Technologies
GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy
(11) 2199724 A. Wykreślono: Balcke-Dürr GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Balcke-Dürr Rothemühle GmbH, Olpe,
Niemcy
(11) 2055387 A. Wykreślono: Lafarge, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2055387 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2403947 A. Wykreślono: Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Niemcy Wpisano: VEROVACCiNES
GmbH, Halle/Saale, Niemcy
(11) 2632672 A. Wykreślono: System S.p.A., Fiorano Modenese, Włochy Wpisano: System Ceramics S.p.A., Fiorano Modenese,
Włochy
(11) 2844759 A. Wykreślono: Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Niemcy Wpisano: VEROVACCiNES
GmbH, Halle/Saale, Niemcy
(11) 2834073 A. Wykreślono: System S.p.A., Fiorano Modenese, Włochy Wpisano: System Ceramics S.p.A., Fiorano Modenese,
Włochy
(11) 2931636 A. Wykreślono: System S.p.A., Fiorano Modenese, Włochy Wpisano: System Ceramics S.p.A., Fiorano Modenese,
Włochy

15

(11) 2843277 A. Wykreślono: Johnson Electric S.A., Murten,
Szwajcaria Wpisano: Johnson Electric International AG, Murten,
Szwajcaria
(11) 2876661 A. Wykreślono: Johnson Electric S.A., Murten,
Szwajcaria Wpisano: Johnson Electric International AG, Murten,
Szwajcaria
(11) 2881962 A. Wykreślono: Johnson Electric S.A., Murten,
Szwajcaria Wpisano: Johnson Electric International AG, Murten,
Szwajcaria
(11) 2876663 A. Wykreślono: Johnson Electric S.A., Murten,
Szwajcaria Wpisano: Johnson Electric International AG, Murten,
Szwajcaria
(11) 2970303 A. Wykreślono: Hydra Biosciences, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Hydra Biosciences,
LLC, Belmont, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2996128 A. Wykreślono: Johnson Electric S.A., Murten,
Szwajcaria Wpisano: Johnson Electric International AG, Murten,
Szwajcaria
(11) 3165483 A. Wykreślono: System S.p.A., Fiorano Modenese, Włochy Wpisano: System Ceramics S.p.A., Fiorano Modenese,
Włochy
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 531 do nr 71 549 oraz nr 70 993)

(Y1) (11) 71545
(41) 2014 07 21
(51) A24D 1/02 (2006.01)
A24D 1/04 (2006.01)
A24D 3/04 (2006.01)
(21) 122402
(22) 2011 12 08
(30) 10252093.9
2010 12 10	EP
(86) 2011 12 08
PCT/EP11/72194
(87) 2012 06 14
WO/12/076649
(72) KADIRIC ALEN, Yverdon-les-Bains (CH)
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(54) Wyrób do palenia
(Y1) (11) 71546
(41) 2019 03 25
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/02 (2006.01)
A62B 17/00 (2006.01)
E21F 11/00 (2006.01)
(21) 126590
(22) 2017 09 11
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA, Łódź (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Łódź (PL); GRESZTA AGNIESZKA, Zamość (PL); KRZEMIŃSKA
SYLWIA, Łódź (PL); ŁĘŻAK KRZYSZTOF, Łódź (PL); TABACZYŃSKA
AGNIESZKA, Podkowa Leśna (PL); ZAGRABA DOROTA, Łódź (PL);
CZERWIŃSKA MAŁGORZATA, Grzmiąca (PL); DANOWSKA TERESA,

Brzeziny (PL); GAWŁOWSKA JOLANTA, Brzeziny (PL);
GRZELAK EDYTA, Brzeziny (PL); MAJDA-LIPIŃSKA ELŻBIETA,
Stryków (PL); SKORUPSKA BEATA, Brzeziny (PL); SZCZECHOWICZ
MAGDALENA, Brzeziny (PL); ZIELIŃSKA ELŻBIETA, Brzeziny (PL);
KRÓTKI JERZY, Górki Wielkie (PL); PYPEĆ MARCIN, Jejkowice (PL);
KONWERSKI TOMASZ, Będzin (PL); GOLICZ PIOTR, Ruda Śląska (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Brzeziny (PL);
CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(54)	Ergonomiczna odzież ochronna, zwłaszcza dla ratowników
górniczych
(Y1) (11) 71547
(41) 2018 08 13
(51) A47G 9/10 (2006.01)
(21) 125994
(22) 2017 01 31
(72) ONDERKO DARIUSZ, Wrocław (PL)
(73) CEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Poduszka wielofunkcyjna
(Y1) (11) 71536
(41) 2020 03 23
(51) A63F 9/12 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/12 (2006.01)
(21) 128079
(22) 2017 03 06
(30) u 2017 00669 (UA)
2017 01 30
UA
(86) 2017 03 06
PCT/UA17/00024
(87) 2018 08 02
WO18/139981
(72) RUBAN ANTON OLEKSANDROVYCH, Oleksandriya (UA)
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(73) MOBIMODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) System połączeń elementów trójwymiarowego modelu mechanicznego
(Y1) (11) 71543
(41) 2014 07 21
(51) B23B 51/00 (2006.01)
B23B 51/02 (2006.01)
(62) 403436
(21) 128303
(22) 2013 04 05
(72) TYCZYŃSKI PIOTR, Rzeszów (PL); ŚLIWA ROMANA EWA,
Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Wiertło kręte do wykonywania otworów w materiałach kompozytowych
(Y1) (11) 71537
(41) 2019 11 18
(51) B62K 9/00 (2006.01)
B62K 13/00 (2006.01)
B62H 1/12 (2006.01)
(21) 128117
(22) 2019 03 20
(72) BOCHEŃCZAK BARTOSZ, Kraków (PL)
(73) BOCHEŃCZAK PRZEMYSŁAW ULTIMAR, Kraków (PL)
(54) Dziecięcy rowerek biegowo-pedałowy
(Y1) (11) 71538
(41) 2019 12 02
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/688 (2016.01)
(21) 128279
(22) 2019 05 17
(30) P.425600
2018 05 17
PL
(72) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW , Karwodrza (PL)
(73) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW, Karwodrza (PL)
(54) Słupek wsporczy, w szczególności do znaków drogowych lub
tablic reklamowych
(Y1) (11) 71544
(41) 2019 06 17
(51) E04B 1/18 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(21) 126845
(22) 2017 12 04
(72) WIATROWICZ GRZEGORZ, Leżajsk (PL);
IWAN PAWEŁ, Nowa Sarzyna (PL); NIZIOŁ KAMIL, Wola Zarczycka (PL)
(73) REMBISZ STANISŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA KOBEX, Kamień (PL)
(54) Rama portalowa
(Y1) (11) 70993
(41) 2018 10 22
(51) E04B 9/04 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
(21) 126259
(22) 2017 04 14
(72) SZNYTERMAN GRZEGORZ, Tenczynek (PL);
BRAWATA KRZYSZTOF, Kraków (PL); TOPOLSKI TOMASZ, Tarnów (PL);
WĄSOWSKI PAWEŁ, Tarnów (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ, Zabierzów (PL);
BARUCH KATARZYNA, Tarnów (PL)
(73)	GORYCKI&SZNYTERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Rama do akustycznego panelu sufitowego
(Y1) (11) 71540
(41) 2019 06 17
(51) E04H 9/12 (2006.01)
E02D 29/00 (2006.01)
B65D 88/76 (2006.01)
(21) 126864
(22) 2017 12 09
(72) BONA AGNIESZKA, Gdańsk (PL)
(73) FIC TOMASZ, Kąty Rybackie (PL); SOWA JAN, Gdańsk (PL)
(54) Komora piwniczna

17

(Y1) (11) 71542
(41) 2020 05 18
(51) E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
(21) 127774
(22) 2018 11 05
(72) DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin (PL)
(73) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Profil kształtownika
(Y1) (11) 71541
(41) 2020 05 18
(51) E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
(21) 127773
(22) 2018 11 05
(72) DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin (PL)
(73) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Profil kształtownika
(Y1) (11) 71549
(41) 2018 07 30
(51) F16L 37/10 (2006.01)
F16L 37/18 (2006.01)
F16L 47/04 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
(62) 420325
(21) 128051
(22) 2017 01 25
(72) PAPROCKI ADAM, Świdwin (PL); NIKIPIEROWICZ LESZEK,
Świdwin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świdwin (PL)
(54) Działko wodno-pianowe
(Y1) (11) 71548
(41) 2019 11 18
(51) F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F24F 11/00 (2018.01)
(21) 128244
(22) 2019 04 29
(30) 2018-34937
2018 05 09
CZ
(72) BALGA ZDENĚK, Tvrdonice (CZ)
(73) BALGA ZDENĚK, Tvrdonice (CZ)
(54) System powietrznej, ekologicznej wentylacji naturalnej
(Y1) (11) 71532
(41) 2020 03 23
(51) H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
(21) 128022
(22) 2019 02 11
(23) 2018 09 11 31. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2018
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Uchwyt pręta do mocowania ceownika podtrzymującego dodatkową trasę kablową
(Y1) (11) 71534
(41) 2020 03 23
(51) H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
(21) 128024
(22) 2019 02 11
(30) WYSTAWA
2018 09 11
PL
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Zapinka do korytek i drabinek kablowych
(Y1) (11) 71535
(41) 2020 03 23
(51) H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
(21) 128025
(22) 2019 02 11
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(23) 2018 09 11 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2018
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Wieszak do korytek kablowych

1

(Y1) (11) 71531
(41) 2020 03 23
(51) H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/06 (2006.01)
(21) 128021
(22) 2019 02 11
(23) 2018 09 11 31. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2018
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54)	Łącznik kątowy trasy kablowej
(Y1) (11) 71533
(41) 2020 03 23
(51) H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/14 (2006.01)
(21) 128023
(22) 2019 02 11
(23) 2018 09 11 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2018
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Puszka do łączenia i rozgałęziania kabli elektrycznych

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

E21F 11/00 (2006.01)
F16L 37/10 (2006.01)
F16L 37/18 (2006.01)
F16L 47/04 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F24F 11/00 (2018.01)
G05F 1/46 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A24D 1/02 (2006.01)
A24D 1/04 (2006.01)
A24D 3/04 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/02 (2006.01)
A47G 9/10 (2006.01)
A62B 17/00 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
A63H 33/12 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
B23B 51/02 (2006.01)
B62H 1/12 (2006.01)
B62K 9/00 (2006.01)

71545
71545*
71545*
71546
71546*
71547
71546*
71549*
71536
71536*
71536*
71543
71543*
71537*
71537

B62K 13/00 (2006.01)
B65D 88/76 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/688 (2016.01)
E02D 29/00 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 9/04 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04H 9/12 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)

71537*
71540*
71539*
71538
71538*
71540*
71544
70993
70993*
71544*
71540
71542
71542*
71541
71541*

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

71546*
71549
71549*
71549*
71548
71548*
71548*
71539*
71532
71532*

1

2

H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/06 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/14 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)

71534
71534*
71535
71535*
71531
71531*
71533
71533*
71539

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.	
1

(Y1) (11) 71539
(41) 2020 04 20
(51) H05K 7/00 (2006.01)
G05F 1/46 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
(21) 128310
(22) 2019 05 29
(72) KUPRACZ PIOTR, Rumia (PL); SIUZDAK KATARZYNA, Gdańsk (PL);
GROCHOWSKA KATARZYNA, Suwałki (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do sterowania napięciem podczas procesów elektrochemicznych

2

70993
71531
71532
71533
71534
71535
71536
71537
71538
71539

Symbol
MKP
2

E04B 9/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
B62K 9/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
H05K 7/00 (2006.01)

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

71540
71541
71542
71543
71544
71545
71546
71547
71548
71549

E04H 9/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
A24D 1/02 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A47G 9/10 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F16L 37/10 (2006.01)

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 067259 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Postanowieniem
z dnia 18 lutego 2019 r. (sygn. akt: GD.IX.Ns-Rej.Za 965/19/868) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru
Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2600743 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru użytkowego o numerze Ru.67259
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
(11) 070606 D. „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Sieradzu, I Wydział Cywilny z dnia 26
listopada 2018 r., sygnatura akt I C 57/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 lutego 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Paweł Smołka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km
851/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy wzór
użytkowy na rzecz wierzyciela: IZODOM 2000 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
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OGŁOSZENIA

(Y1) (11) 70549 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone omyłki

Sprostowania opisów ochronnych

(Y1) (11) 70754 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone omyłki

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(Y1) (11) 70099 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone omyłki

20

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 15/2020

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

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 21248
(11) 21249
(11) 21250
(11) 21251
(11) 21252
(11) 21254
(11) 21257
(11) 21258
(11) 21259
(11) 21260
(11) 21262
(11) 21272
(11) 21273
(11) 21274
(11) 21280
(11) 21281
(11) 21282
(11) 21283
(11) 21309
(11) 21312
(11) 21313
(11) 21324
(11) 21354
(11) 21355
(11) 21356
(11) 21357
(11) 21359
(11) 21371
(11) 21429
(11) 21430
(11) 21473
(11) 21635
(11) 21636
(11) 21639

2019 07 17
2019 07 21
2019 07 21
2019 07 23
2019 07 28
2019 07 01
2019 07 28
2019 07 28
2019 07 28
2019 07 28
2019 07 25
2019 07 01
2019 07 02
2019 07 08
2019 07 21
2019 07 23
2019 07 23
2019 07 25
2019 07 01
2019 07 21
2019 07 21
2019 07 08
2019 07 07
2019 07 07
2019 07 07
2019 07 08
2019 07 30
2019 07 21
2019 07 08
2019 07 08
2019 07 02
2019 07 16
2019 07 16
2019 07 16

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

(11) 21640 2019 07 16
(11) 22988 2019 07 29
(11) 22991 2019 07 29

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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 podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 06458 A. Wykreślono: MOLD-WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Warszawa,
Polska 360546668 Wpisano:WILLSON & BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365947923
(11) 06459 A. Wykreślono: MOLD-WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Warszawa,
Polska 360546668 Wpisano:WILLSON & BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365947923
(11) 07347 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 07717 A. Wykreślono: MOLD-WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Warszawa,
Polska 360546668 Wpisano:WILLSON & BROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365947923
(11) 07927 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08080 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08561 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08562 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08563 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
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(11) 08564 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08565 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08566 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08906 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 330 601 do nr 330 860)

(111) 330601
(220) 2019 10 08
(210) 505353
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732)	NOWAK MATEUSZ, NOWAK BARTOSZ VALENTINI EYEWEAR
SPÓŁKA CYWILNA, Pniewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL since 1980’s
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 9 okulary, okulary optyczne, okulary korekcyjne, okulary
przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, uchwyty do okularów, paski do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, soczewki do okularów, okulary dla dzieci, zauszniki

do okularów, woreczki na okulary, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, etui na okulary dziecięce, części do okularów, oprawki do okularów wykonane z metalu lub
metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów
wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów
wykonane z metalu, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną.

(111) 330602
(220) 2014 09 30
(210) 433991
(151) 2016 02 15
(441) 2015 01 19
(732) BUŁKA Z MASŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UFFF URBAN FOOD FUN FEST
(510), (511) 16 materiały reklamowe z papieru i kartonu, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bloczki do pisania, broszury,
chorągiewki papierowe, formularze, blankiety, druki, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane,
materiały piśmienne, naklejki adresowe, notatniki, notesy podręczne,
pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru
lub z kartonu, teczki, skoroszyty, 35 systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, analizy kosztów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: próbek, druków,
prospektów, broszur, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy billboardowe, reklamy telewizyjne, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, publikowanie tekstów sponsorowanych, uaktualnia-
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nie materiałów reklamowych, wywiad gospodarczy, badania opinii publicznej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi kasyn, usługi klubowe
z zakresu rozrywki lub nauczania, informacja o rekreacji, usługi związane
z organizacją imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, szkoleń, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja
spektakli, rozrywka, widowiska, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 330603
(220) 2013 07 12
(210) 416595
(151) 2020 03 10
(441) 2013 10 28
(732) MANN+HUMMEL FT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILTRON
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 materiały filtracyjne nie ujęte w innych klasach, 7 filtry, wkłady do filtrów, urządzenia i materiały filtracyjne, szczególnie
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, filtry (części maszyn lub silników), wszystkie ww. towary nie ujęte w innych klasach,
16 papier filtracyjny, papier filtracyjny na bazie włókien celulozowych impregnowanych żywicami fenolowymi, epoksydowymi lub
akrylowymi, papier filtracyjny z cienką warstwą na bazie włókien celulozowych z mikro włóknami syntetycznymi i warstwą prefiltracyjną
na bazie włókien syntetycznych.
(111) 330604
(220) 2017 08 22
(210) 475595
(151) 2020 03 04
(441) 2017 10 02
(732) BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHEM SA DZIAŁAMY NIEZAWODNIE
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminiowe czyszczące obiektowe wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne z wkładami szczotkowymi i/lub tekstylnymi i/lub
gumowymi, 9 znaki fluoro-luminescencyjne i foto-luminoscencyjne,
16 druki handlowe, formularze, katalogi, broszury drukowane i ulotki,
foldery informacyjne i instruktażowe, podręczniki dla użytkowników,
druki promocyjne, prospekty, koperty, wizytówki, naklejki, samoprzylepne foliowane nalepki /i plakietki z reprezentacją graficzną znaków
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i życia
oraz mienia, 27 niemetalowe płyty wycieraczkowe wewnętrzne i zewnętrzno-obiektowe z wkładami szczotkowymi i/lub tekstylnymi i/
lub gumowymi, 35 promocja i reklama, w tym online poprzez internet,
na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wyboru wprowadzanych do obrotu, w imieniu i na rzecz osób trzecich, przemysłowych maszyn, narzędzi i urządzeń, usługi marketingowe, usługi
przedstawicielstw handlowych, prezentowanie towarów w internecie
dla celów sprzedaży, usługi udostępniania katalogów i informacji handlowych online, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych
w tym online, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: sprężarek powietrza i ich części, stacji uzdatniania powietrza, pomp próżniowych i ich części, pomp do odzysku czynnika
chłodniczego, próżniowych komór chłodniczych, dmuchaw do sprężonego usuwania i transportu gazów, dmuchaw przemysłowych, dmu-
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chaw do biogazu, szlifierek i ich części, olejów do pojazdów, olejów
i smarów dla przemysłu, w tym dla przemysłu spożywczego, olejów
obróbczych do obróbki powierzchni, olejów technicznych do obróbki
metali, i do obróbki drewna, preparatów i środków do polerowania,
folii ściernych, elastycznych mat ściernych, środków polerskich, preparatów ściernych, przemysłowych środków ściernych, apteczek przenośnych z wyposażeniem, usługi sprzedaży detalicznej analizatorów
wieloskładnikowych mieszanin procesowych takich, jak spektrometry
masowe i analizatory, przeznaczonych dla przemysłu chemicznego,
petrochemicznego, stalowego, farmaceutycznego i biotechnologii,
spektrometrów do analizy zanieczyszczeń powietrza, fotometrów,
spektrometrów, analizatorów wody i ścieków, analizatorów: związków
chemicznych, zawartości metali i ich związków, usługi sprzedaży takich
urządzeń, jak: czujniki pomiarowe i mierniki zawartości mediów płynnych i gazowych oraz czujniki i mierniki parametrów procesowych,
w tym sprzedaży promieniotwórczych wskaźników i mierników poziomu, wszystkie usługi sprzedaży tych urządzeń z wyłączeniem czujników stosowanych w wodomierzach, ciepłomierzach, licznikach chłodu
i podzielnikach kosztów ogrzewania, usługi sprzedaży komponentów
systemów pomiarowych z wyłączeniem komponentów systemów
pomiarowych, będących wodomierzami, ciepłomierzami, licznikami
chłodu i podzielnikami kosztów ogrzewania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej takich towarów, jak: metalowe osłony zabezpieczające,
elementy do ochrony słupów, latarni i dystrybutorów paliwowych,
profile metalowe zabezpieczające przed uderzeniami, bariery magazynowe, szlabany bezpieczeństwa, rampy do pasów ruchu, kraty stalowe, narzędzia ścierne do maszyn, tarcze ścierne do maszyn, wkładki
ścierne, szlifierki ręczne obsługiwane elektrycznie i ich części, szlifierki
automatyczne i ich części, narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, szlifierki ręczne, lustra sygnalizacyjne, drogowe i przemysłowe, świetlne
znaki nawigacyjne dla celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, taśmy
przylepne antypoślizgowe, maty izolacyjne i termoizolacyjne, niemetalowe ekrany i maty, bariery parkingowe i zabezpieczające do ruchu
drogowego, profile ostrzegawcze i ochronne, uszczelki ognioodporne,
uszczelki do użytku przemysłowego, uszczelki do złączy rurowych, niemetalowe uszczelki: hydrauliczne, gumowe, olejowe, pokrywy i korpusy kompozytowe do studzienek i włazów, maty antypoślizgowe, maty
podmeblowe, maty podłogowe, maty dezynfekcyjne, 37 usługi instalacyjne, serwisowe i konserwacja wprowadzanych do obrotu w imieniu i na rzecz osób trzecich: zespołów i maszyn, narzędzi, urządzeń
przemysłowych takich jak: instalacje sprężonego powietrza i próżni,
kompletne systemy analityczne do pomiarów ciągłych i laboratoryjnych parametrów fizykochemicznych wód i ścieków, przemysłowe
analizatory mieszanin, spektrometry masowe, ultradźwiękowe analizatory i regulatory przepływu, detektory gazowe zagrożeń wycieku
gazu i par toksycznych z ich kalibracją i serwisowaniem, przeznaczone
do wykorzystania w systemach przemysłowych, oraz takich towarów
jak aluminiowe i niemetalowe czyszczące obiektowe wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne z wkładami szczotkowymi i/lub tekstylnymi,
i/lub gumowymi, 39 usługi magazynowania towarów w stanie stałym
oraz smarów, olejów przemysłowych i silnikowych, z wyłączeniem paliw ciekłych i gazowych oraz cieczy, usługi w zakresie logistyki transportu, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie kontenerów
i ładunków, usługi hurtowni danych (składowanie danych o towarach),
42 usługi projektowania systemów pomiarowych on-line na potrzeby
nabywców oferowanych w obrocie maszyn i urządzeń przemysłowych.

(111) 330605
(220) 2018 03 12
(210) 483373
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) BAKERSTREET
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub dla celów rekreacyjnych.
(111) 330606
(220) 2018 03 12
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) TWD L0T#2

(210) 483375
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(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.

(111) 330607
(220) 2018 03 12
(210) 483376
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	ARGYLE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.
(111) 330608
(220) 2018 03 12
(210) 483378
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) TWD LOT#5
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.

(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, 34 suszona marihuana i konopie.

(111) 330614
(220) 2018 09 14
(210) 490565
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732)	American Airlines, Inc, Forth Worth (US)
(540) (znak słowny)
(540)	AADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi transportu powietrznego
obejmujące program bonusów dla osób często podróżujących drogą
powietrzną.
(111) 330615
(220) 2019 07 08
(210) 501949
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) ZAWADZKA ANNA SZKŁO-SYSTEM, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkło system
(540)

(111) 330609
(220) 2018 03 12
(210) 483380
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) PENELOPE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.

(591) czarny
(531) 03.11.01, 03.11.06, 26.11.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe ze szkła, 19 balustrady niemetalowe, dachy niemetalowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych,
szkło izolacyjne, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło
okienne z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, zabudowy ze szkła,
dachy szklane, 20 lustra, szkło srebrzone, witryny ze szkła, 37 montaż
drzwi i okien ze szkła, montaż wyposażenia pomieszczeń ze szkła.

(111) 330610
(220) 2018 03 12
(210) 483381
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	HOUNDSTOOTH
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.

(111) 330616
(220) 2019 07 10
(210) 502126
(151) 2020 04 28
(441) 2019 10 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeliSept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, tabletki musujące
wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze,
kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, leki dla ludzi, leki
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze,
sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych.

(111) 330611
(220) 2018 03 12
(210) 483382
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) BOATY MCBOATFACE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.
(111) 330612
(220) 2018 03 12
(210) 483383
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	HERRINGBONE
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne i pochodne konopi, wszystkie do celów leczniczych, 31 rośliny żywe, żywe
rośliny konopi siewnych, 34 suszona marihuana i konopie, wszystkie
przeznaczone do palenia lub do celów rekreacyjnych.
(111) 330613
(220) 2018 03 12
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	HIGH LANDS

(210) 483384

(111) 330617
(220) 2019 07 10
(210) 502127
(151) 2020 04 28
(441) 2019 10 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeliSept S21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, tabletki musujące
wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze,
kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, leki dla ludzi, leki
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze,
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sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych.

(540)

(111) 330618
(220) 2019 07 15
(210) 502254
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) STALKOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WPK
(510), (511) 11 wentylatory promieniowe, części, podzespoły, zespoły i osprzęt wentylatorów promieniowych, 37 instalowanie, remonty,
naprawy i konserwacje wentylatorów promieniowych.

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych oraz, za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wykorzystaniu
komunikacji komputerowej, sieci komputerowej i telewizji interaktywnej,
a także sklepu on-line, z takimi towarami jak: oprogramowanie, produkty,
podzespoły i akcesoria komputerowe, telekomunikacyjne, informatyczne, teleinformatyczne i sieciowe, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, usługi w zakresie budowy i konserwacji
obiektów liniowych przesyłowych: linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi
telekomunikacyjne, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, usługi
telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi dostępu do telekomunikacji,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi zdalnego dostępu do danych, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, poradnictwo informatyczne,
usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo
w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, integracja
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, testowanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych
środków łączności elektronicznej, 42 usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i informatyki, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w dziedzinie
inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, testowanie
oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego.

(111) 330619
(220) 2019 07 15
(210) 502256
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) STALKOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WWOE
(510), (511) 11 wentylatory wolnostrumieniowe, części, podzespoły,
zespoły i osprzęt wentylatorów wolnostrumieniowych, 37 instalowanie, remonty, naprawy i konserwacje wentylatorów wolnostrumieniowych.
(111) 330620
(220) 2019 08 28
(210) 503927
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 21
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LONG 4 LASHES BY OCEANIC FABULASH MASCARA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki
do rzęs i brwi, tusze do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku,
cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs
i brwi, maski kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty
nawilżające, olejki eteryczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze
podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 330621
(220) 2019 09 05
(210) 504151
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) POMIANOWSKI RAFAŁ, WNUKIEWICZ KAROL CLINIDENT
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clinident.pl
(540)

(111) 330623
(220) 2019 09 16
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732)	ADANOWICZ PIOTR DEXMA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edunami
(540)

(210) 504512

(591) szary, czarny, czerwony
(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne, usługi z zakresu medycyny estetycznej, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 330622
(220) 2019 09 09
(210) 504271
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) WOJTACHNIO PATRYK, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ub Ubiquiti Polska

(591) czerwony, szary, ciemnoszary, brązowy, zielony, żółty, granatowy
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
nauczanie indywidualne.
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(111) 330624
(220) 2019 09 25
(210) 504870
(151) 2020 04 28
(441) 2019 10 28
(732) KOŁODZIEJCZYK MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ThinkDigital
(510), (511) 35 marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama
i marketing, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, doradztwo związane
z zarządzaniem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badanie rynku, pośrednictwo w zakresie reklamy, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja
webinariów, 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych.
(111) 330625
(220) 2019 09 30
(151) 2020 03 02
(441) 2019 11 12
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello
(540)

(210) 505007

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń
elektronicznych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, usługi
informowania o rekreacji, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie informacji sportowej, 42 analizy systemów
komputerowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.
(111) 330626
(220) 2019 09 30
(151) 2020 03 02
(441) 2019 11 12
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello city
(540)

(531) 27.05.01

(210) 505009

(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, usługi informowania
o rekreacji, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
w zakresie informacji sportowej, 42 analizy systemów komputerowych,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 330627
(220) 2019 09 30
(151) 2020 03 02
(441) 2019 11 12
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 505010

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
usługi informowania o rekreacji, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie informacji sportowej, 42 analizy
systemów komputerowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.
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(111) 330628
(220) 2019 10 04
(210) 505212
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lunamedic
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
(111) 330629
(220) 2019 10 04
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732) WÓJCIK MAGDALENA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALBERO MEBLE
(540)

(210) 505214

(531) 27.05.01, 05.01.03, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 330630
(220) 2019 10 04
(210) 505222
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) noctodine
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
(111) 330631
(220) 2019 10 04
(210) 505223
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) luminadent
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
(111) 330632
(220) 2019 10 04
(210) 505235
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VARETTI
(510), (511) 33 wina.
(111) 330633
(220) 2019 10 04
(210) 505236
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELCORRO
(510), (511) 33 wina.
(111) 330634
(220) 2019 10 04
(210) 505252
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) LISEWSKI TOMASZ THE WINNING CRAFT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Winning Craft
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące reklamy,
usługi doradztwa biznesowego, doradztwo związane z audytem, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu,
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doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo związane z zarządzaniem,
doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia,
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego, doradztwo w zakresie planowania
działalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi doradztwa
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez
Internet, doradztwo zawodowe nie związane z edukacją i szkoleniami, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje
w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług
finansowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób
indywidualnych, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje specjalistyczne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, usługi
konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu,
usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo i analiza finansowa,
konsultacja i doradztwo aktuarialne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo
w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe w zakresie podatków, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, doradztwo
w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
usługi doradztwa w zakresie udziałów, doradztwo w sprawach papierów
wartościowych, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi informacji i doradztwa finansowego, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie
zarządzania aktywami, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, doradztwo finansowe
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związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi konsultingu finansowego, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące finansów
korporacyjnych, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów .

(111) 330635
(220) 2019 10 07
(210) 505287
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORTUNABET
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe
i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, hazard.
(111) 330636
(220) 2019 10 05
(210) 505312
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.10, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach ze sprzętem
AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami
elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, 38 usługi w zakresie:
montażu, instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów elektronicznych,
sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
(111) 330637
(220) 2019 10 05
(210) 505313
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.13.25, 29.01.12

(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi,
oświetleniowymi i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową,
sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu, instalacji,
napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów elektronicznych, sprzętu
fotograficznego i telefonicznego.

(111) 330638
(220) 2019 10 05
(210) 505315
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEONET
(540)

(591) biały, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich,
mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami do ww.
wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, 38
usługi w zakresie: montażu, instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV,
AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań,
mediów elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
(111) 330639
(220) 2019 10 05
(210) 505316
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEONET
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich,
mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami do ww.
wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, 38
usługi w zakresie: montażu, instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV,
AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań,
mediów elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
(111) 330640
(220) 2019 10 06
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) PRZYBYSZ ARTUR PAWEŁ, Owczarnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) alebosco
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 505317
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(111) 330641
(220) 2019 10 08
(210) 505361
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOLUMERIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy i do ciała, olejki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, nielecznicze serum do twarzy
i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania
i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki
do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, produkty
lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
do kąpieli leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych
kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami
naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej
po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet
w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty
lecznicze do włosów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych,
suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów
i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 330642
(220) 2019 10 08
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) ZADWORNY ZBIGNIEW, Lubkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 ELEMENTS
(540)

(210) 505363

(531) 01.15.24, 05.01.10, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 26.11.13
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy w domkach letniskowych, ośrodkach wczasowych, kempingowych i wypoczynkowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie),
usługi w zakresie obozów sportowych (zakwaterowanie), zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego i wczasowego, wynaj-
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mowanie sal na zabrania i posiedzenia, wynajmowanie przenośnych
obiektów noclegowych, w tym domków, namiotów, przyczep, usługi
hotelowe, usługi gastronomiczne, usługi barowe, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, rezerwacja miejsc noclegowych, usługi pensjonatowe, usługi kempingowe, usługi domów turystycznych, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, żłobki dla dzieci, hotele dla zwierząt.

(111) 330643
(220) 2019 10 08
(210) 505364
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH,
Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	ALEZAXIN
(510), (511) 5 leki przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne.
(111) 330644
(220) 2019 10 08
(210) 505365
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YOGO
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34
papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów
elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne,
papierosy-filtry, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory
dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy,
nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line.
(111) 330645
(220) 2019 10 09
(210) 505383
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GrandFARM
(540)

(591) bialy, czarny, zielony
(531) 02.01.13, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa na bazie węgla, paliwa stałe, węgiel, 8 grabie
[narzędzia], grabie do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie],
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kopaczki [narzędzia ręczne], łopaty [narzędzia], narzędzia i przyrządy
ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ręczne o napędzie ręcznym,
narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia ogrodnicze
o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, sekatory,
stojaki na narzędzia, szpadle [narzędzia], widły, widły rolnicze [narzędzia ręczne], widły szeroko-zębne do celów rolniczych, 17 folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, materiały do pakowania [amortyzacja,
wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 22 wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, siatki do żywienia zwierząt, siatki ogrodowe, siatki ochronne
do prac ogrodowych, siatki rolnicze, sznurek do pakowania, sznurek
niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, 31 drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające niesienie się-), kasze
dla drobiu, karma dla drobiu, makuchy rzepaku dla bydła, odpady
z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwierząt], pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, produkty
do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, słoma [pasza], siemię lniane jako pasza dla zwierząt, sól dla bydła, wapno do pasz, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów
ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.

(111) 330646
(220) 2019 10 09
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) DRAGAN DANIEL TECHMATICS, Kobyle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHMATICS
(540)

(210) 505386

(591) ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 14.01.01, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, naprawa
urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, regularne
serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń
do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji,
modernizacja instalacji do wentylacji budynków, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, instalacja systemów do wentylacji
i usuwania kurzu, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych, instalacja systemów odprowadzania
ciepła, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, usługi w zakresie
napraw wymienników ciepła, naprawa i konserwacja pomp ciepła,
usługi doradcze w zakresie instalacji pomp ciepła, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, instalacja systemów energii wodnej, montaż i instalacja
pomp ciepła, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa
instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii,
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, konserwacja i serwisowanie
systemów alarmów przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja

i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa domofonów, instalowanie
i naprawa systemów monitoringu.

(111) 330647
(220) 2019 10 09
(210) 505405
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKALIKE
(540)

(591) pomarańczowy, zielony, beżowy
(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce, warzywa i grzyby konserwowane, suszone,
gotowane, mrożone, owoce kandyzowane, skórki owoców kandyzowane, owoce lukrowane, orzechy i migdały spreparowane, orzeszki
preparowane, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe i chipsy warzywne, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane, bakalie, mieszanki bakaliowe, mieszanki bakaliowe z suszonymi owocami, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, marmolada, ekstrakty warzywne
do gotowania [soki], zagęszczone sosy pomidorowe, koncentraty
pomidorowe [puree], dipy, przecier i koncentrat pomidorowy, przeciery owocowe i warzywne, płatki z owoców, płatki z warzyw, płatki
z ziemniaków, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, warzywne pasty do smarowania, pasty owocowe, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne, nie ujęte w innych klasach, zioła ogrodowe świeże, pieprz ziołowy, kiełki roślin, zarodki roślin, owoce świeże, owoce
cytrusowe, owoce runa leśnego, warzywa świeże, rośliny strączkowe
świeże, soczewica świeża, grzyby świeże, korzenie spożywcze, orzechy, orzechy w łupinach, orzechy łuskane, orzeszki arachidowe i pistacjowe, nasiona, nasiona jadalne, ziarna, pestki, mak.
(111) 330648
(220) 2019 10 10
(210) 505449
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ADAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żagań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NOCNEGO MARKA
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane,
mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, mięso mielone,
podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, przetwory i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki,
pasztety na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki,
wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne
na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i warzywne, tłuszcze
jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec.
(111) 330649
(220) 2019 10 10
(210) 505452
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) TRALEWICZ PIOTR BIZON, Uście Gorlickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZON
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 03.04.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym.
(111) 330650
(151) 2020 03 13

(220) 2019 10 02
(441) 2019 11 18

(210) 505103
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(732) DIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Michałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melado
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, mydła i żele, kremy ochronne,
kosmetyki do pielęgnacji urody, balsamy do celów kosmetycznych,
mus pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze
odżywki do włosów, dezodoranty do użytku osobistego.
(111) 330651
(220) 2019 10 10
(210) 505454
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KIEBUS KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA ARMAKAN-PVC, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARMAKAN
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.04
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, w tym polichlorek winylu, polipropylen, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, uszczelki,
uszczelki do połączenia, uszczelki do rur, złączki do rur niemetalowe,
materiały wyścielające z tworzyw sztucznych, osłony i zbrojenie niemetalowe do rur, 19 materiały budowlane niemetalowe: rury sztywne, kształtki rurowe, kolana, kolana skrętne, króćce przyłączeniowe,
redukcje, trójniki, czwórniki, nasuwki, złączki i obejmy z tworzyw
sztucznych do ich łączenia i mocowania, podstawy i kominki wentylacyjne, czyszczaki, czyszczaki z separatorem, wywietrzniki, trapery-dołączniki, kratki ściekowe i zasuwy burzowe do urządzeń i w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania,
systemach kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych i instalacjach przemysłowych, 35 usługi importowe-eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, sklepach internetowych
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: wyroby i systemy instalacyjne zimnej i ciepłej wody
użytkowej i centralnego ogrzewania, instalacje i systemy kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje przemysłowe, wyrobów
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, opakowań z tworzyw
sztucznych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów
i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób
trzecich, prace projektowe i konstrukcyjne, opracowywanie projektów technicznych i technologicznych, analizy, badania chemiczne
i mechaniczne, badania techniczne maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola
jakości, wzornictwo przemysłowe urządzeń instalacyjno-sanitarnych
i systemów kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie materiałów i urządzeń
instalacyjno-sanitarnych i systemów kanalizacyjnych wewnętrznych
i zewnętrznych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
(111) 330652
(220) 2019 10 10
(210) 505457
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOLBEX
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(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 środki klejące, kleje i preparaty klejące przeznaczone
do przemysłu, materiały klejące dla przemysłu budowlanego, preparaty klejące do użytku w budownictwie, kleje do płytek, kleje do glazury,
terakoty i gresu, kleje do systemów ociepleń, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do płytek ceramicznych, kleje do wykańczania i gruntowania, grunt do ścian, substancje
chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, środki wypierające
wilgoć, substancje osuszające do wchłaniania wilgoci, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb],
mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], składniki chemiczne dla budownictwa, membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, dodatki chemiczne do gipsu, 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
farby, preparaty w postaci farby, materiały w postaci powłok do celów
budowlanych [farby], farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, powłoki
gruntowe, mieszanki gruntujące, podkłady, zaprawy farbiarskie, powłoki grzybobójcze w postaci farb, impregnat do zabezpieczania drewna,
5 preparaty grzybobójcze, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni,
17 materiały izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, wełna mineralna do celów izolacyjnych, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, styropian, materiały hydroizolacje, 19
tynk, tynk do użytku w budownictwie, tynk gipsowy, okładziny tynkowe, ozdobne otynkowanie dekoracyjne, tynki dekoracyjne, podkłady
tynkarskie, grunt tynkowy (obrzutka), wylewka, wylewki podłogowe,
wylewki jastrychowe, zaprawy budowlane, zaprawa murarska, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, zaprawa do naprawy dziur
w tynku, masy szpachlowe, beton, cementowe powłoki wzmacniające,
gips, gładzie, płyty gipsowe do celów budowlanych, papa dachowa, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów hydroizolacyjnych, chemii budowlanej, styropianu, pap, usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
przedsiębiorstw przemysłowych, 37 budownictwo, budowanie nieruchomości, usługi budowlane, usługi izolacyjne, izolacja termiczna budynków, montaż izolacji do budynków, izolowanie budynków w trakcie
budowy, usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią
w trakcie ich budowy, 39 transport, transport materiałów budowlanych, transport cysternami, przechowywanie środków chemicznych,
magazynowanie, pakowanie i składowanie towarów.
(111) 330653
(220) 2019 10 10
(210) 505458
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BNP PARIBAS RODZICE NA CZASIE
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt
peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy
komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych, elektroniczne wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty
płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, elektroniczne karty ATM, karty dostępowe, zintegrowane
karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM jako
bankomaty, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych dotyczących bankowości i finansów,
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publikacje, nowości, magazyny, periodyki, broszury i ulotki-wszystkie
w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, artykuły papierowe, druki, materiały biurowe,
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty
z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, broszury o tematyce
finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen
gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy,
promocji oraz informacji na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały
drukowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line z komputerowej
bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla
publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie,
przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy
towarów i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa,
konsultacji i informowania dotyczące wszystkich w/w usług, 36 usługi:
analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim,
banków oszczędnościowych, maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego,
finansowe w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku, gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego. emisyjnymi, inwestowania kapitałowego,
zbierania funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji
rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji bonów
wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów
wartościowych, wycen finansowych, ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości, wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, powiernicze, informacji
finansowej, ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji finansowych, zawierania umów
kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi
pożyczek pod zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowania finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny i obrotu numizmatami,
wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi:
edukacyjne i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line, aranżacji
i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji
i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych,
periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycji, doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług,
organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

(111) 330654
(220) 2019 10 11
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) LEBEDYN SERHII, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oto stolik
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12

(210) 505478

(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych I danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnienie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów jako
skanowanie, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma
jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 330655
(220) 2019 10 11
(210) 505485
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) SKIPPERS
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, batony, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze, cukierki, landrynki.
(111) 330656
(220) 2019 10 11
(210) 505489
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COCOBAR
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, batony, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze, cukierki, landrynki.
(111) 330657
(220) 2019 10 11
(210) 505494
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Convallis apartamenty
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 330658
(220) 2019 10 11
(210) 505503
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) SUDER MICHAŁ P.P.H.U. MAGNAT, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnat MEBLE
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, materace, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli oraz materaców.
(111) 330659
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FUNDACJA TIPTOP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA TIP TOP
(540)

(210) 505550

(591) czarny, jasnopomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zbiorki funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne, mianowicie gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele statutowe, pomoc finansowa, organizacja zbiórek charytatywnych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne,
udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele
charytatywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele charytatywne, organizowanie funduszy na cele

33

dobroczynne, finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą życia lub zdrowia, prowadzenie zbiórek funduszy
celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu
rehabilitacyjnego, 44 usługi medyczne, a mianowicie usługi doradcze w zakresie opieki medycznej, usługi charytatywne w zakresie
zapewnienia opieki medycznej i zdrowotnej, zapewnienie pomocy
medycznej, zapewnienie sprzętu do rehabilitacji medycznej, organizowanie zakupu leków, środków medycznych, wykonania badań,
zabiegów i operacji, finansowanie kosztów przejazdów oraz pobytu
w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych.

(111) 330660
(220) 2019 10 14
(210) 505553
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA ABRASIVES
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 14.07.16, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, papiery ścierne, przemysłowe
środki ścierne, środki do ostrzenia.
(111) 330661
(220) 2019 10 14
(210) 505556
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK SKLEP KOSZYKARZA
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty sportowe, odzież, odzież sportowa, odzież kompresyjna, nakrycia głowy, skarpetki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych, w tym: koszulek, bluz,
kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć
głowy, obuwia codziennego i sportowego, ochraniaczy, piłek do gier,
plecaków, portfeli, toreb sportowych i podróżnych, opasek, nakolanników, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 330662
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) ORSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETiLi PURi
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17

(210) 505563
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(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.

(111) 330663
(220) 2019 10 14
(210) 505564
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732)	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA ABRASIVES
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 14.07.13, 14.07.16
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, papiery ścierne, przemysłowe
środki ścierne, środki do ostrzenia.
(111) 330664
(220) 2019 10 14
(210) 505567
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) FARMADA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMADA TRANSPORT
(540)

(591) szary, niebieski, biały
(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania, działalność
związana z udostępnianiem pracowników, 39 transport drogowy,
usługi kurierskie, spedycja magazynowanie i składowanie towarów,
przeładunek towarów w punktach przeładunkowych, wynajem
i dzierżawa pojazdów samochodowych.
(111) 330665
(220) 2019 10 14
(210) 505568
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BIRRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birrt
(540)

(591) biały, szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, oprogramowanie komputerowe do monitorowania,
kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych.
(111) 330666
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo (PL)

(210) 505569

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASZ ORTOPEDA Centrum Terapii Stawów i Kręgosłupa
(540)

(591) jasnoszary, czarny, biały, ciemnoszary
(531) 02.07.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania zdrowia, przywracania lub poprawy
zdrowia, usługi medyczne, diagnostyka medyczna, badania i konsultacje medyczne, chirurgia z zakresu ortopedii i medycyny estetycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, masaż, badania USG, pracownie
ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej, kliniki medyczne, lecznice-prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna, rehabilitacja
fizyczna, kliniki, przychodnie, chirurgia plastyczna, usługi medycyny
alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 330667
(220) 2019 10 14
(210) 505570
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBIEGANIA.PL UWOLNIJ ENERGIĘ
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.03.08, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów
sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy, obuwia codziennego
i sportowego, ochraniaczy, piłek do gier, plecaków, portfeli, toreb
sportowych i podróżnych, opasek, nakolanników, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 330668
(220) 2019 10 14
(210) 505573
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASZ ORTOPEDA Centrum Terapii Stawów i Kręgosłupa
(540)

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 02.07.23, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usługi świadczeń zdrowotnych
służące do zachowania zdrowia, przywracania lub poprawy zdrowia,
usługi medyczne, diagnostyka medyczna, badania i konsultacje me-
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dyczne, chirurgia z zakresu ortopedii i medycyny estetycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, masaż, badania USG, pracownie ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie
i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakresie medycyny pracy,
badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm
ubezpieczeniowych, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, kliniki
medyczne, lecznice-prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna, rehabilitacja fizyczna, kliniki, przychodnie, chirurgia plastyczna, usługi medycyny alternatywnej, usługi
klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi związane z bankami
tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 330669
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) ORSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETili PURi
(540)

(210) 505575

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 330670
(220) 2019 10 14
(210) 505577
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732)	GREEN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Green Properties
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem biur do coworkingu, wynajem budynków, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem
pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
sal wystawowych, zarządzanie budynkami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem
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nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa kompleksów biznesowych, budowa konstrukcji podziemnych, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, konstrukcja i naprawa budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, przekształcenie obiektów biznesowych,
przygotowywanie terenu pod budowę, udzielanie informacji budowlanych, usługi budowlane, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektem budowy, 43
dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, placówki
opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, zapewnianie
opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą.

(111) 330671
(220) 2019 10 14
(210) 505578
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BIRRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birrt
(540)

(591) szary, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, oprogramowanie komputerowe do monitorowania,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i pozyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych.
(111) 330672
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732)	GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Alfen aluminum fences
(540)

(210) 505584

(591) biały, ciemnoszary, szary, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 24.15.21
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne, metalowe balustrady, metalowe schody, metalowe ogrodzenia, metalowe bramy, metalowe barierki ochronne.
(111) 330673
(151) 2020 03 26

(220) 2019 10 14
(441) 2019 12 09

(210) 505586
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(732) KACHEL DAMIAN, Żory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KACHEL DEVELOPMENT
(510), (511) 36 usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
(111) 330674
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL);
KONEFAŁ ANETA, Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
(540)

(210) 505601

(591) biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 03.01.14, 03.01.22, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie

seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 330675
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL);
KONEFAŁ ANETA, Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
(540)

(210) 505602

(591) biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 03.01.14, 03.01.22, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330676
(220) 2019 10 14
(210) 505607
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL);
KONEFAŁ ANETA, Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mały Miś w świecie wielkiej literatury
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on~line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 330677
(220) 2019 10 14
(210) 505610
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KULIG MARCIN MASSIVE, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) massive baits
(540)

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały,
ciemnopomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 28 zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa.
(111) 330678
(220) 2019 10 15
(210) 505644
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) LUCZYK PIOTR, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAT
(510), (511) 9 dyski kompaktowe /CD-ROM/, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, dyskietki, hologramy, filmy naświetlone, taśmy video, nośniki do rejestracji dźwięku, neony reklamowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe audio-video, powyższe towary również rozpowszechniane przez Internet, 16
afisze, plakaty, albumy, bilety, biuletyny informacyjne, fotografie, gazety, czasopisma, kalendarze, komiksy, książki, materiały piśmienne,
nalepki, prospekty, przeźrocza, pudełka kartonowe lub papierowe,
reprodukcje graficzne, stemple, pieczątki, śpiewniki, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, powyższe towary również
rozpowszechniane przez Internet, 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, chusty, czapki, daszki do czapek, kamizelki, kaptury
do ubrań, kombinezony, koszule, nakrycia głowy, odzież, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, podkoszulki, spodnie, koszulki sportowe, stroje na maskaradę, szale, szelki, powyższe towary również
rozpowszechniane przez Internet, 41 wypożyczanie dekoracji teatralnych, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, usługi rozrywki klubowej, publikowanie książek, usługi kompozycji muzycznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, filmowanie i nagrywanie
filmów na taśmach video, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie zawodów sportowych, usługi produkcji filmów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, realizowanie spektakli, usługi studia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi fotografii, wypożyczanie sprzętu
audio, organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, udostępnianie
muzyki cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie.
(111) 330679
(220) 2019 10 15
(210) 505654
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KETOLIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne dla celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 330680
(220) 2019 10 15
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GUENTHER ANNA DESIGN AG, Bibice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sfmeble.pl STYLOWE & FUNKCJONALNE
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(540)

(591) grafitowy, jasnoszary, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumentach produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone przez sklepy
detaliczne, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe, 39
magazynowanie, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport mebli, 42 dekoracja wnętrz.
(111) 330681
(220) 2019 10 14
(210) 505659
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732)	GRUSZKA AGATA PROSPERO, Stary Widzim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miss Pear AGATA GRUSZKA
(540)

(591) czarny, beżowy, jasnoszary
(531) 09.01.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 body [bielizna], botki, alby, apaszki [chustki], bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, buty sznurowane, buty za kostkę,
chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia
głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], fulary [ozdobne krawaty], getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, halki [bielizna],
halki, półhalki, kamizelki, kąpielówki, kimona, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki
dziecięce [odzież], mankiety, maski na oczy do spania, mufki [odzież],
nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież],
piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy, [do ubrania], szlafroki, śliniaki
niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(111) 330682
(220) 2019 10 15
(210) 505660
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) WIZJA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wizjaMED
(540)

(210) 505655

(591) szary, morski, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 10 urządzenie do rezonansu magnetycznego, skanery
do obrazowania metodą RM, urządzenia do RM w celach medycznych, tomografy do celów medycznych, tomografy komputerowe,
sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, 41
szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 usługi obrazowania medycznego, obrazowanie rentgenowskie w celach medycznych, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych.

(111) 330683
(220) 2019 10 15
(210) 505661
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONAR PRACOWNIA PROJEKTOWA
(540)

(531) 07.01.24, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, usługi
doradztwa budowlanego, 42 projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie budynków przemysłowych,
projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie
ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie zewnętrznej
części budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie sieci dróg, usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, projektowanie i planowanie systemów kanalizacyjnych, usługi projektowania,
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi,
projektowanie systemów elektrycznych, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej.
(111) 330684
(220) 2019 10 16
(210) 505691
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) KABAT-MAĆKOWIAK ALEKSANDRA FIRMA PRODUKCYJNA,
Budzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #KALOSZEPOPROSZE
(540)

(531) 24.15.01, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, kalosze, klapki, sandały, 35 oferowanie
do sprzedaży, sprzedaż w hurtowaniach, sklepach i za pośrednictwem Internetu towarów: obuwie, kalosze, klapki, sandały.
(111) 330685
(220) 2019 10 16
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) PANWYBIERAK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANWYBIERAK Porównywarka operatorów
(540)

(591) niebieski, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13

(210) 505694

(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania rynku, usługi porównywania cen, dystrybucja materiałów reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, prognozy
ekonomiczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, analizy rynku,
rynkowe badania, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, zestawienia statystyczne.

(111) 330686
(220) 2019 10 16
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galeria Bronowice
(540)

(210) 505696

(531) 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, wyroby z kartonu, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, kalendarze, informatory, prospekty, wydawnictwa
periodyczne i nieperiodyczne, aktówki, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, kokardy papierowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tekstylnego, flamastry, fotografie drukowane, gazety, koperty, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, materiały drukowane, torby na śmieci, skoroszyty,
notatniki, notesy podręczne, ołówki, ołówki automatyczne, pióra
jako artykuły biurowe, pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania,
piśmienne przybory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne,
torebki do pakowania, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, słodziki
naturalne, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, substytuty kawy,
mąka i produkty zbożowe, chleb, kanapki, zboża przystosowane
do spożycia dla ludzi, wyroby cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe, czekolada, napoje na bazie czekolady, aromaty do żywności,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, soda spożywcza, sól,
musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek,
sosy mięsne, przyprawy, słód do celów spożywczych, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, skrobia do celów
spożywczych, zakwas, lód, ciasta, guma do żucia, lody spożywcze,
miód, wysokoproteinowe batony zbożowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego,
komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji,
prasy, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych,
napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym,
hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działalności
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, dystry-
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bucja materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności
gazetek i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
reklamy prasowe, manekiny do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, usługi reklamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja
wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputerowych baz danych,
w tym pozyskiwanie i systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie
sondaży i ankiet, zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na targi, okolicznościowe imprezy rozrywkowe, biznesowe,
sportowe i kulturalne oraz imprezy o charakterze reklamowym,
agencje informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie organizacji imprez o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie
nieruchomości, wynajmowanie pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele komercyjne w centrach handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierżawa
i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych, doradztwo finansowe, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, kredyty
ratalne, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, informacja
o powyższych usługach, 37 usługi prania i prasowania, usługi stacji
obsługi samochodów, stacje paliw, usługi mycia samochodów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, naprawa obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa sprzętu sportowego, usługi
zegarmistrzowskie, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, usługi porządkowe, czyszczenie odzieży, czyszczenie
pojazdów, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie i naprawa telefonów, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór i futer, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojazdów, naprawa odzieży, naprawy
tapicerskie, konserwacja mebli, ostrzenie noży, odnawianie dzieł
sztuki, 39 organizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja
podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja
usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie
środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów,
składowanie towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
transport mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków
komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja gazet,
dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi w zakresie korespondencji, dostarczanie
przesyłek, usługi logistyczne, transport, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmowa-

39

nie magazynów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów, transport chorych, 40 wywoływanie filmów fotograficznych, obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek i reprodukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usługi punktów ksero,
usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia,
usługi krawieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł
sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie imprez okolicznościowych
i biznesowych, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych,
muzycznych, sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, fotografie i fotoreportaże, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony
gier, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji
imprez karaoke, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenia
warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów piękności, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, usługi klubów zdrowia,
publikowanie i imprez książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary
szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej,
usługi solarium, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiatowych, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna,
porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach,
usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(111) 330687
(220) 2019 10 17
(210) 505722
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732)	ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eldom
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców
do celów gospodarstwa domowego, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek,
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instalacje do centralnego odkurzania, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa,
maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do mieszania,
maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do produkcji masła, maszyny
do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do usuwania odpadków,
maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza,
maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny i urządzenia do czyszczenia, elektryczne, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki jako maszyny,
młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku
domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, noże elektryczne, odkurzacze, pakowarki, pralki, prasownice, suszarki wirowe,
bez podgrzewania, szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne,
torby do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne
do przygotowywania żywności, węże do odkurzaczy, 8 elektryczne
urządzenia do zaplatania włosów, krajalnice do owoców, krajalnice
spiralne do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, nieelektryczne, lokówki, maszynki do strzyżenia
brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do depilacji,
elektryczne lub nieelektryczne, przyrządy do strzyżenia, ręczne,
przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy, rozdrabniacze do warzyw, zestawy do golenia, zestawy do manicure, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żelazka, urządzenia
do karbowania włosów jako karbownice, 9 urządzenia i przyrządy
do ważenia, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi
łazienkowe, 10 urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania
tętna, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, 11 agregaty
klimatyzacyjne, aparatura do suszenia [odwadniania], czajniki elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne,
dywany podgrzewane elektrycznie, elektryczne ogrzewacze stóp,
elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek
do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne,
grill, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt
elektryczny, lampy do kręcenia włosów, lampy do paznokci, lampy
elektryczne, lampy gazowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe,
lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, osuszacze
powietrza, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, rożen, rożna,
suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary,
elektryczne, tostery, urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do opiekania i pieczenia,
urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do prażenia owoców,
urządzenia do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym
powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych
napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, elektryczne ekspresy
do kawy, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 21 urządzenia

do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia
do wytwarzania makaronów, ręczne, młynki do użytku domowego,
ręczne, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, miksery, nieelektryczne, do celów domowych jako blendery, naczynia do mieszania
koktajli jako shakery, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne młynki kuchenne, ekspresy do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy, nieelektryczne, szczoteczki do zębów elektryczne.

(111) 330688
(220) 2019 10 17
(210) 505725
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BIOVANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrowo Namieszane
(510), (511) 29 produkty z suszonych owoców, gotowe produkty
z warzyw, gotowe dania warzywne, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie warzyw, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowania, mąka, preparaty mączne do żywności, makarony, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, przekąski na bazie muesli, przekąski składające się głównie z produktów
zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski na bazie mąki, batony zbożowe i energetyczne,
muesli, desery z muesli, kanapki, chleb, bułki, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z ryżu,
sosy, cukierki, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie
kawy, kakao, czekolady, herbaty, marynaty, 32 napoje bezalkoholowe, soki, wody.
(111) 330689
(220) 2019 10 17
(210) 505730
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIPI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, piece grzewcze, piece obrotowe,
piece do ogrzewania centralnego, piece na paliwa stałe, palniki paliwowe, palniki grzewcze nieprzenośne, palniki do instalacji grzewczych, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania.
(111) 330690
(220) 2019 10 17
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) SADKOWSKA MARIANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMARI TAJSKI MASAŻ
(540)

(210) 505733

(591) czarny, złoty
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty do perfum, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, balsam do brody, balsam do ciała, balsam
do włosów, balsam po goleniu, balsam do opalania, balsamy do rąk,
balsamy stóp, balsamy do ust, barwniki do celów kosmetycznych,
bawełna do celów kosmetycznych, baza do perfum kwiatowych,
brokat do ciała, brokat do paznokci, brylanty na, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem
do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki perfumowane, Dezodoranty, ekstrakty
perfum, emulsje do ciała, emulsje po goleniu, farby do ciała, farby
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do włosów, henna do celów kosmetycznych, kadzidełka, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne
maski błotne, kosmetyki, kostki mydła do mycia ciała, krem do rąk,
krem do twarzy, krem do ciała, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, olejek do kąpieli, olejek do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do twarzy, olejki eteryczne,
olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, pasta kosmetyczna, peeling
do stóp, peeling do twarzy, perfumy, perfumy do kąpieli, pianka
do stylizacji, pianki oczyszczające, piany do kąpieli, płatki kąpielowe,
płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyn do kąpieli, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
preparaty do włosów, środki perfumeryjne i zapachowe, szampon
do włosów, talki do ciała, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, toniki kosmetyczne do ciała, wata do celów kosmetycznych, woda kolońska,
woda kwiatowa, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, 5 kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do rąk do celów medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, kremy na odciski i nagniotki, maści lecznicze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, olej kokosowy do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty i artykuły higieniczne, świeczki do masażu
do celów terapeutycznych, toniki do celów medycznych, wyciągi
z roślin leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, 44 akupunktura, analiza kosmetyczna,
depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie],
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
elektroliza do celów kosmetycznych, salony fryzjerskie, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg
kosmetyczny pajączków, łaźnie publiczne do celów higienicznych,
manicure, masaż, masaż tajski, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi salonów piękności,
usługi SPA, usługi w zakresie makijażu, zabiegi kosmetyczne .

(111) 330691
(220) 2019 10 17
(210) 505740
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Gardi
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 330692
(220) 2019 10 17
(210) 505744
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Plus Care
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 330693
(220) 2019 10 17
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Pregna Gardin
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 330694
(220) 2019 10 17
(210) 505747
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AFRONIS CLEAN
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do pielęgnacji, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność do celów medycznych.
(111) 330695
(220) 2019 10 18
(210) 505789
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) Diamond Quest Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) SAAT
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 330696
(220) 2019 08 28
(210) 505797
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732)	ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 03.03.01, 03.03.24, 04.02.02, 02.01.20, 02.01.22
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), modułowa platforma PKI,
38 przesyłanie wiadomości, transmisja plików cyfrowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 330697
(220) 2019 10 18
(210) 505801
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKORYZON
(540)

(210) 505746
(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 1 nawozy.
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(111) 330698
(220) 2019 10 21
(210) 505828
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE
(540)

(111) 330702
(220) 2019 10 21
(210) 505847
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732)	NATANEK PIOTR POWER OF MUSIC AGENCJA ARTYSTYCZNA,
Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIUBEK BAND
(540)

(591) szary, złoty
(531) 03.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 330699
(220) 2019 10 21
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) PIWOWAR KRZYSZTOF, Dargomyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKARB TEMPLARIUSZY
(510), (511) 33 miód pitny.

sach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 505834

(111) 330700
(220) 2019 10 21
(210) 505839
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HYDRO-OPTIMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 330701
(220) 2019 10 21
(210) 505846
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAK DYMU PAPIEROSOWEGO
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.11, 26.01.01, 26.01.13
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papiero-

(591) czarny, żółty
(531) 03.07.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 35 promocja [reklama] koncertów, promowanie koncertów muzycznych, 41 koncerty
muzyczne, rezerwacje koncertów, prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, zarządzanie koncertami, prezentacja koncertów
muzycznych, obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów
muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne
na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka w postaci koncertów, organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji biletów koncertowych, usługi rezerwacji biletów na koncerty, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi
rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi prezenterów muzyki, usługi miksowania
muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki,
organizowanie koncertów muzyki pop, usługi w zakresie komponowania muzyki, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi edukacyjne w zakresie muzyki,
udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udzielanie informacji
w zakresie muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków,
organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi rozrywkowe w zakresie
muzyki jazzowej, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, udostępnianie muzyki
cyfrowej z internetowych stron mp3, kształcenie i szkolenie w dziedzinie muzyki i rozrywki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej
nie do pobrania z Internetu, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem
sieci komputerowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń
edukacyjnych.
(111) 330703
(220) 2019 10 21
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 505848
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(540) m Investment Banking
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, pomarańczowy, niebieski, zielony,
ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi doradztwa i pomocy w zakresie organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, doradztwo w sprawach finansowych, opracowywanie analiz i wycen finansowych, opracowywanie biznes planów i strategii finansowania,
doradztwo giełdowe, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej.
(111) 330704
(220) 2019 10 21
(210) 505849
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) SIEROCIŃSKA AGNIESZKA F.H. OTO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKSY 24
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, etui dla okularów przeciwsłonecznych, 35 Usługa sprzedaży okularów przeciwsłonecznych
w sklepie internetowym.
(111) 330705
(220) 2019 10 21
(210) 505855
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) SIEROCIŃSKA AGNIESZKA F.H. OTO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vip Life
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne.
(111) 330706
(220) 2019 10 21
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań (PL);
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY LATA
(540)

(210) 505859

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, marmolady i konfitury owocowe, batoniki
na bazie owoców, chipsy owocowe, desery owocowe, galaretki owocowe, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, konserwy z owocami, mieszanki
owoców suszonych, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
marynowane, owoce przetworzone, suszone owoce, pasta z owoców, pokrojone owoce, produkty z suszonych owoców, przeciery
owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych
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owoców, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, pasty warzywne, przeciery warzywne, przekąski na bazie warzyw, warzywa marynowane, warzywa przetworzone,
warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 30 słodycze zawierające
owoce, sosy owocowe, 32 soki, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 330707
(220) 2019 10 21
(210) 505868
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) MILEWSKA ANNA TRIUMF SERVICE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cargocraft
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem budynków, dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 39 transport, transport helikopterowy,
transport łodziami, transport statkami, transport promowy, transport
samochodowy, transport kontenerowcami, transport rurociągami,
transport lądowy, transport ładunków, transport morski, transport
wodny, transport drogowy, transport lotniczy, transport towarów,
transport powietrzny, transport kolejowy, transport rzeczny, transport autobusowy, transport strzeżony, transport bagażu, transport
barkami, transport pasażerski, transport paczek, transport pojazdów,
transport bagażowy, organizowanie transportu, czarterowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie
transportu, transport ładunków statkiem, transport i składowanie,
transport lądowy osób, transport wodami śródlądowymi, transport
przedmiotów wartościowych, organizowanie transportu ładunków,
organizowanie transportu towarów, usługi transportu ładunków, rezerwowanie transportu promami, usługi transportu statkami, rezerwowanie transportu powietrznego, usługi transportu promowego,
organizowanie transportu pasażerskiego, wynajmowanie transportu
kolejowego, wynajmowanie transportu drogowego, usługi transportu pojazdami, organizowanie transportu powietrznego, organizowanie transportu bagażu, rezerwowanie transportu autokarowego,
rezerwowanie transportu kolejowego, usługi transportu wodnego,
usługi transportu powietrznego, usługi transportu drogowego,
wypożyczanie środków transportu, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych, transport pasażerów
i ładunków, transport i dostawy towarów, transport i składowanie
towarów, organizowanie transportu i podróży, usługi wynajmu pojemników transportowych, transport pasażerów i ich bagażu, usługi transportu drogowego dla pasażerów, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi w zakresie transportu towarów, usługi transportu zbiorowego dla ludności, usługi
w zakresie transportu bagażu, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze
związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego,
usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi doradcze
związane z transportem drogowym, organizacja transportu drogą
lądową, morską i powietrzną, dzierżawa palet do transportu lub
składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną
i wodną, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja
towarów drogą powietrzną, spedycja towarów drogą lądową, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, wynajem pojazdów, wynajem magazynów, wynajem
przyczep, wynajem kontenerów, wynajem samochodów, wynajem
wózków widłowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem segmentów magazynowych, wynajem miejsc magazynowych, wynajem
przestrzeni magazynowej, kontraktowy wynajem pojazdów, wynajem pojazdów ciężarowych, wypożyczanie i wynajem pojazdów,
wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem przenośnych kontenerów
magazynowych, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wynajem pojemników dla branży trans-
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portowej, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem
palet do użytku przemysłowego i komercyjnego, wynajem maszyn
i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń
do pakowania lub zawijania, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków,
magazynowanie bagażu, magazynowanie paczek, magazynowanie
towarów handlowych, magazynowanie i składowanie, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie pojazdów, wynajem
pojazdów użytkowych, organizacja wynajmu pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, czarterowanie pojazdów do transportu,
wypożyczanie ciężarówek i pojazdów.

(111) 330708
(220) 2019 10 21
(210) 505882
(151) 2020 03 23
(441) 2019 12 02
(732)	GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dyzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Charm Medi
(540)

(591) szary, zielony
(531) 05.05.01, 05.05.20, 24.13.17, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 330709
(220) 2019 10 22
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) Lornamead Group Limited, Trowbridge (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lypsyl SINCE 1905
(540)

(210) 505904

(111) 330710
(220) 2019 10 23
(210) 505934
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	HEETS DO IQOS
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 330711
(220) 2019 10 23
(210) 505938
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKTYWIT PM
(540)

(591) czarny, biały, żółty, zielony, jasnozielony
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 1 nawozy.

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 26.01.06
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, pomadki
do ust, balsamy i maści do ust, do użytku kosmetycznego, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki z filtrami przeciwsłonecznymi,
kremy kosmetyczne do ust, kosmetyczne balsamy do ust, środki
do kosmetycznej pielęgnacji warg, kosmetyczne pomadki do ust, kosmetyczne błyszczyki do ust, kosmetyczne konturówki do ust, balsamy do ust, kosmetyczne kredki do ust, balsamy do ust, kosmetyczne
produkty do ochrony ust, kosmetyczne maści do ust, kosmetyczne
szminki z filtrem przeciwsłonecznym, kosmetyki do ust do ochrony
przed słońcem, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty nawilżające (farmaceutyczne), preparaty z filtrami przeciwsłonecznymi do użytku medycznego, preparaty zdrowotne do ust, balsamy, kremy i maści do ust zawierające substancje
medyczne, kremy lecznicze do ust, balsamy do ust zawierające substancje medyczne, lecznicze preparaty do pielęgnacji ust, pomadki
do ust zawierające substancje medyczne, kosmetyki do ochrony
ust zawierające substancje medyczne, lecznicze maści do ust, farmaceutyczne balsamy do ust, maści farmaceutyczne do ust, szminki z filtrem przeciwsłonecznym do użytku medycznego, produkty
do ochrony ust przed słońcem, do użytku medycznego.

(111) 330712
(220) 2019 10 23
(210) 505940
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) STOWARZYSZENIE MUSTANG KLUB POLSKA, Gorzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mustang Klub Polska
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy i katalogi kolekcjonerskie, publikacje periodyczne drukowane dotyczące samochodów, ulotki drukowane, wizytówki, kalendarze, ogłoszenia, banery wystawowe z papieru
lub z kartonu, 35 organizowanie targów, pokazów i wystaw o tematyce
związanej z samochodami w celach reklamowych, promocyjnych lub
handlowych, reklama online w sieciach komputerowych i przez Internet,
usługi nawiązywania kontaktów między właścicielami kultowych marek
samochodowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
promowanie samochodów w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych krajowych i międzynarodowych, usługi reklamy na rzecz osób
trzecich, usługi promocji samochodów poprzez inicjowanie i zawieranie
umów ze sponsorami wydarzeń sportowych, 36 organizowanie wydarzeń w celu zbierania funduszy na cele charytatywne, 41 usługi: organizowania i prowadzenia targów o tematyce samochodowej w celach
edukacyjnych, organizowania i prowadzenia imprez, zjazdów, zawodów, turniejów, wyścigów i rajdów samochodowych w celach: rekreacyjnych, szkoleniowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych,
specjalistycznego doradztwa edukacyjnego lub usługi szkoleniowe
w zakresie konserwacji i napraw samochodów, publikowania biuletynów, katalogów, przewodników i map o tematyce związanej z turystyką
samochodową i krajoznawstwem, organizowania i prowadzenia pokazów, szkoleń i testów edukacyjnych w dziedzinie techniki samochodo-
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wej i bezpieczeństwa drogowego, organizowania imprez, zabaw i gier
edukacyjnych o tematyce samochodowej dla młodzieży, rozpowszechniania materiałów edukacyjnych i instruktażowych, organizowania
pokazów, wystaw i prezentacji do celów edukacyjnych, edukacyjne
związane z bezpieczeństwem drogowym, edukacyjne w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa sportów i turystyki samochodowej.

(111) 330713
(220) 2019 10 23
(210) 505951
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicalData
(540)

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
skomputeryzowane zarządzanie biurem placówek medycznych, usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki
zdrowotnej, zarządzanie dokumentacją biznesową i medyczną, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą i medyczną, komputerowe zarządzanie plikami,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie informacji, komputerowe przetwarzanie danych, wprowadzenie i przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
zarządzanie przetwarzaniem danych, przetwarzanie danych do celów
administracyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sporządzanie raportów handlowych i gospodarczych, 36 elektroniczne przetwarzanie płatności zamówień w zakresie usług medycznych, 38 przekazywanie informacji za pośrednictwem: sieci komputerowych oraz
Internetu za pomocą środków elektronicznych, za pośrednictwem
usług online, za pomocą komputera, za pośrednictwem telefonu,
przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami i medycyną, 42
platforma komputerowa do obsługi klientów placówek medycznych,
komercyjny rozwój oprogramowania dla placówek medycznych, oprogramowanie do zarządzania bazami danych i platform internetowych,
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
44 wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, udostępnienie raportów dotyczących badan medycznych osób.
(111) 330714
(220) 2019 10 24
(210) 505977
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) KOWALSKI JANUSZ COMFORTCLIMA SERWIS,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCS Comfortclima Serwis
(540)

(591) niebieski, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja),
klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania
danych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja).
(111) 330715
(220) 2019 10 24
(210) 505978
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732)	ANB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORD
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia wyważeniowe (elektryczne), kosiarki, generatory prądu.
(111) 330716
(220) 2019 10 24
(210) 505986
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KROPSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KROPHOUSE
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi wizażu, usługi w zakresie korzystania z solariów, masaż, manicure.
(111) 330717
(220) 2019 10 24
(210) 505992
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nela mała reporterka
(540)

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory
toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności
w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny],
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę,
farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień polerski, kleje
do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki
jako kwilai do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nada-
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wania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłóg, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne
do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania,
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe,
preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty
wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder
do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty
do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze,
środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty],
środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli,
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki
odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie jako ultramaryna, środki wygładzające i nadające
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania,
terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik
krzemu [materiał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk
szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizatory wielkości
nanocząsteczek, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura
do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy
dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne,
aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe
do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie
do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elek-

tryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne,
brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA,
chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki
do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle
do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry,
detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punktami
kwantowymi [QLED], diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne,
dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki,
dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe
wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy
będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne
partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui
na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod
wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony]
naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych
do fotografii, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze,
gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki
sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły
do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki jako przyrządy pomiarowe, inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki
ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej,
kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) jako monopody ręczne, klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe,
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, komory
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dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy
[przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery
cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy
elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne,
lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów
medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki
obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki
do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne,
łodzie ratunkowe, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny
do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany
do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze],
miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnetu satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy,
miksery audio, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie
dydaktyczne], modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia
na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja],
nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków do komputera, nauszniki
do słuchawek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów
elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt
ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne,
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów,
ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe,
odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki
radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki
[elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze,
oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony
azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony
głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj],
ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały wah wah jako
kaczki, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kali-
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brujące, piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, pirometry, plandeki
ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod
myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych,
powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze
do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze,
pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody
akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski
do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości,
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru wysokości, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje
elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność],
radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność],
refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory
do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy
do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne,
różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity
do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane],
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przystosowane
do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy,
styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki
fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory
ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki
Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe,
szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały
świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, tak-
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sometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie],
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry
nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy
ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów
medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia
dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia
jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne,
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów
przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia
zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące
masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi
pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery
do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości,
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze
dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów
metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki
samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia],

wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków,
zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy
soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych,
złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki
drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament,
atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze],
bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy
do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma
[periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe],
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki]
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji,
folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami
z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego,
futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy, identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce
stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze, wpuszczane w pulpit, kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki],
kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie,
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi
[karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe,
inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe],
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak
do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane
z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, z wyjątkiem
aparatów, matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe],
numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy
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[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór,
ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, okładki
na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki,
ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe,
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier,
papier do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier
do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania,
papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mache, papier
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne,
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta
skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego,
pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle,
pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania
[grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem,
podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy,
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe,
portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów
[materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza
[materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice
kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące
biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mache, steatyt [kreda krawiecka],
stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego,
szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami,
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki
biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne
lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody
zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki jako stemple,
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi
[papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe,
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk

49

do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne
[materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub
kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze
[artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów
[artykuły biurowe], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki,
botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane,
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod
prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna
[odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety,
gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki,
kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach,
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie,
majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle,
maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana,
odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy,
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy
[do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, amunicja do broni paintballowej
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe
[artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń
harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmienia lalek, buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony jako zabawki,
dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier
wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów
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gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane
do basenów, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe
[zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty
na wymianę [gry karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije
do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki,
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], kości do gry,
krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości
do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek,
łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny
do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami
dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe,
nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów
sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko
[japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze
do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do nurkowania z akwalungiem, płetwy
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne] konsole do gier wideo,
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy
[akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice
golfowe, rękawice płetwy do pływania, roboty zabawkowe, rolki
do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki,
strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki
do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia
na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków,
stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice,
szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne
gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny
na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby
strzelające na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka
dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż
wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki,
wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych,
żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów

w pomniejszonej skali, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności jako preparaty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty
kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, bibimbap [ryż
z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany,
bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada,
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje, do artykułów żywnościowych, inne niż esencje
eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten
jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia,
guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi jako pierogi nadziewane, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką
[hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja
[cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka,
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników, mięsne sosy, mięso zapiekane
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające
oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe
galaretki [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy],
pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście jako
pate en croute, pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza,
placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe-sosy, marynaty, ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche,
ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński
makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaro-
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nów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti,
suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty z owocami,
tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 39
chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości,
dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii,
dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht [przewóz
towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo okrętowe,
maklerstwo transportowe, napełnianie automatów sprzedających,
obsługa śluz, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pakowanie
prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz
samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy,
transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport
karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami,
transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport morski,
transport pasażerski, transport promowy, transport rurociągami,
transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, transport
tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych,
wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych,
wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony],
wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagaż-
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ników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie
zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia jako transport, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki,
doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja
religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów,
fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych
z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie
języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń
kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmo-
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wanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 330718
(220) 2019 03 11
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) MANUSCRIPTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MANUSCRIPTUM
(540)

(210) 496913

(591) ciemnoczerwony, żółty, czerwony, czarny
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35
usługi sprzedaży-detalicznej i hurtowej w związku z dziełami sztuki.
(111) 330719
(220) 2019 10 24
(210) 506001
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) SHOSHOIA SERGII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANTIXO
(510), (511) 3 antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty do użytku osobistego, aromaty,
aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], balsam
do brody, balsam do ciała, balsam do włosów, balsam po goleniu,
balsamy do brody, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do ciała, balsamy do golenia, balsamy do opalania, balsamy do rąk,
balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, balsamy
do ust, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, barwniki do brody, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, błyszczyk do ust, błyszczyki do ust, ołówki
do brwi, pasty do butów, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone olejkami eterycznymi do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny
intymnej dla kobiet, chusteczki perfumowane, cienie do powiek, cytrynowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, czarne pasty
do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, dezodoranty,
dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku

osobistego w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego
[wyroby perfumeryjne], dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty
w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsja opóźniająca starzenie, emulgowane olejki
eteryczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień,
emulsje po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem
przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], esencje eteryczne,
esencje do pielęgnacji skóry, esencje i olejki eteryczne, eyelinery [kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba do rzęs, farby do włosów, farby
do malowania twarzy, farby do ciała (kosmetyczne), preparaty
do usuwania farb do użytku kosmetycznego, fluid do makijażu, jadalna pasta do zębów, kamienie do wygładzania stóp, kamyki po goleniu, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, kadzidełka
na patyczkach, kadzidła w aerozolu, kadzidła w formie stożków, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kompresy na oczy do celów kosmetycznych, korektor do twarzy, korektory [kosmetyki], korektory pod oczy,
kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne
środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki
funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nie lecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie olejków, 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, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała, kreda czyszcząca, kreda do makijażu,
kreda do użytku kosmetycznego, kredka do powiek, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, kredy do włosów, krem bazowy,
krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, krem
do butów, krem do jasnej karnacji, krem do opalania, krem do rąk,
krem do skórek wokół paznokci, krem do twarzy, krem do włosów,
krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło do ciała, kremy bb, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy
do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy
do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy do opalania
skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż
do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do polerowania, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy
do skóry nielecznicze, kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy, emulsje
i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy
przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopala-
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jące, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające do skóry, kremy wybielające do zębów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy
złuszczające, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do układania włosów, lakiery
do włosów, makijaż do podwajania powiek, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, makijaż wielofunkcyjny, maści do celów kosmetycznych, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do ciała
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry
[kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów
toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki nawilżające
do skóry, maseczki z glinki do skóry, maseczki upiększające do twarzy, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji
włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mieszanki
detergentów do czyszczenia butów, mleczko po goleniu, mleczko
po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli,
mydełka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła
do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła
do użytku osobistego, mydła granulowane, mydła i żele, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła perfumowane, mydła
nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła robione ręcznie, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie,
mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła
w postaci żelu, mydła w żelu, mydło aloesowe, mydło alkaliczne, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło [detergent], mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, naturalne
olejki do celów oczyszczających, nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], naturalne olejki eteryczne, nielecznicze
balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy, nielecznicze antyperspiranty, neutralizatory do włosów, wosk
do obuwia, odświeżacze do skóry, odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, odświeżacze oddechu, odżywki do ust, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki
do włosów, olejki do golenia, olejki do ciała, olejki do ciała i twarzy,
olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki do masażu,
olejki do brody, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do twarzy, olejki do włosów,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, ołówki [kredki] kosmetyczne, pałeczki zapachowe, paski do wybielania zębów nasączone
preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], pasta do zębów, pasta do stylizacji włosów, pasta do butów, pasta do zębów w formie
tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej,
pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania
świeceniu się skóry, pasty do czyszczenia butów, pasty do pasków
do ostrzenia brzytwy, pasty i kremy do butów, peelingi do twarzy
[kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
perfumowane mydła, perfumowane saszetki, perfumy, perfumowane wody toaletowe, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumy w płynie, pianka do włosów, pianki do golenia, pianki
do oczyszczania ciała, pianki do stylizacji włosów, pianki do włosów,
pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem,
pianki [kosmetyki], pianki ochronne do włosów, perfumy w postaci
stałej, pianka do czyszczenia, pianka do golenia, pianka do stylizacji,
plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem
i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze,
płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płyn
do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do czyszczenia, płyny do czyszczenia zębów, płyny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli
w pianie, płyny do mycia, płyny do oczu, płyny do ondulacji włosów,
płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, pły-
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ny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej,
nie do użytku medycznego, płyny do stylizacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do stylizacji włosów, płyny do szorowania, płyny
do twarzy [kosmetyki], płyny do układania włosów, płyny do włosów,
płyny do włosów i ciała, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny
ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny po goleniu, płyny pielęgnacyjne do włosów, podkład do makijażu,
podkład w kremie, podkład w płynie [mizu-oshiroi], podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne
do twarzy, pomadki do ust, pomady do włosów, pomady do celów
kosmetycznych, prasowany puder do twarzy, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty do czyszczenia polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty do depilacji, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania i kręcenia włosów,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia
rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów,
preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty
kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, preparaty do włosów, preparaty do wybielania skóry,
preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty koloryzujące
do brwi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, preparaty perfumeryjne, preparaty wybielające, preparaty wybielające do zębów, preparaty wybielające do użytku domowego, produkty do golenia w płynie, preparaty zmiękczające [kosmetyki], preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, produkty
do mycia rąk, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji oczu,
nielecznicze, produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty
do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania włosów
do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony ust,
produkty z mydła, proszek do zębów, proszek do zębów w formie pasty, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, przeciwpotowe
mydła, puder do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder
do rąk, puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, puder do twarzy, pudry do włosów, pudry do stóp [nielecznicze], puder w kremie
do twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], pumeks,
pumeks sztuczny, pumeksy do ciała, pumeksy do użytku osobistego,
roślinne olejki eteryczne, serum do układania włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, serum
do pielęgnacji włosów, serum do celów kosmetycznych, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, spraye
do obuwia, spraye do utrwalania makijażu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki depilujące, środki do czyszczenia rąk, środki
do czyszczenia zębów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, środki
w aerozolu do obuwia, suche szampony, suflety do ciała, świece
do masażu do celów kosmetycznych, substancje zapachowe do użytku osobistego, szampon do włosów, szampony, szampony dla niemowląt, szampon w piance dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony
koloryzujące, szampony z odżywką do włosów, szampony w kostkach, szampony zmiękczające, tabletki do zmywarek, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego,
talk do ciała, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talki do ciała,
woda toaletowa, tonik do włosów, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki do włosów, toniki kosmetyczne
do ciała, tusz do brwi, żele do wybielania zębów, żele do włosów, żele
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do użytku kosmetycznego, żele do rąk, żele do stylizacji włosów, żele
do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do golenia, żele do ciała, żel po goleniu, żele ochronne
do włosów, żele pod oczy.

(111) 330720
(220) 2019 10 24
(210) 506002
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) KROPSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPHOUSE
(540)

(531) 10.05.13, 14.07.20, 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi wizażu, usługi w zakresie korzystania z solariów, masaż, manicure.
(111) 330721
(220) 2019 10 24
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) SHOSHOIA SERGII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ANTiXO
(540)

(210) 506005

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty do użytku osobistego, aromaty,
aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], balsam
do brody, balsam do ciała, balsam do włosów, balsam po goleniu,
balsamy do brody, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do ciała, balsamy do golenia, balsamy do opalania, balsamy do rąk,
balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, balsamy
do ust, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, barwniki do brody, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, błyszczyk do ust, błyszczyki do ust, ołówki
do brwi, pasty do butów, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone olejkami eterycznymi do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny
intymnej dla kobiet, chusteczki perfumowane, cienie do powiek, cytrynowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, czarne pasty
do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, dezodoranty,
dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku
osobistego w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego
[wyroby perfumeryjne], dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty
w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsja opóźniająca starzenie, emulgowane olejki
eteryczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień,
emulsje po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem

przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], esencje eteryczne,
esencje do pielęgnacji skóry, esencje i olejki eteryczne, eyelinery [kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba do rzęs, farby do włosów, farby
do malowania twarzy, farby do ciała (kosmetyczne), preparaty
do usuwania farb do użytku kosmetycznego, fluid do makijażu, jadalna pasta do zębów, kamienie do wygładzania stóp, kamyki po goleniu, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, kadzidełka
na patyczkach, kadzidła w aerozolu, kadzidła w formie stożków, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kompresy na oczy do celów kosmetycznych, korektor do twarzy, korektory [kosmetyki], korektory pod oczy,
kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne
środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki
funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nie lecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie olejków, 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, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała, kreda czyszcząca, kreda do makijażu,
kreda do użytku kosmetycznego, kredka do powiek, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, kredy do włosów, krem bazowy,
krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, krem
do butów, krem do jasnej karnacji, krem do opalania, krem do rąk,
krem do skórek wokół paznokci, krem do twarzy, krem do włosów,
krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło do ciała, kremy bb, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy
do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy
do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy do opalania
skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż
do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do polerowania, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy
do skóry nielecznicze, kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, kremy, emulsje
i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy
przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające do skóry, kremy wybielające do zębów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy
złuszczające, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do układania włosów, lakiery
do włosów, makijaż do podwajania powiek, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, makijaż wielofunkcyjny, maści do celów kosmetycznych, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do ciała
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry
[kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do sty-
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lizacji włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów
toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki nawilżające
do skóry, maseczki z glinki do skóry, maseczki upiększające do twarzy, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji
włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mieszanki
detergentów do czyszczenia butów, mleczko po goleniu, mleczko
po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli,
mydełka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła
do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła
do użytku osobistego, mydła granulowane, mydła i żele, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła perfumowane, mydła
nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła robione ręcznie, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie,
mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła
w postaci żelu, mydła w żelu, mydło aloesowe, mydło alkaliczne, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło [detergent], mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, naturalne
olejki do celów oczyszczających, nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], naturalne olejki eteryczne, nielecznicze
balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy, nielecznicze antyperspiranty, neutralizatory do włosów, wosk
do obuwia, odświeżacze do skóry, odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, odświeżacze oddechu, odżywki do ust, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki
do włosów, olejki do golenia, olejki do ciała, olejki do ciała i twarzy,
olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki do masażu,
olejki do brody, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do twarzy, olejki do włosów,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, ołówki [kredki] kosmetyczne, pałeczki zapachowe, paski do wybielania zębów nasączone
preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], pasta do zębów, pasta do stylizacji włosów, pasta do butów, pasta do zębów w formie
tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej,
pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania
świeceniu się skóry, pasty do czyszczenia butów, pasty do pasków
do ostrzenia brzytwy, pasty i kremy do butów, peelingi do twarzy
[kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
perfumowane mydła, perfumowane saszetki, perfumy, perfumowane wody toaletowe, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumy w płynie, pianka do włosów, pianki do golenia, pianki
do oczyszczania ciała, pianki do stylizacji włosów, pianki do włosów,
pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem,
pianki [kosmetyki], pianki ochronne do włosów, perfumy w postaci
stałej, pianka do czyszczenia, pianka do golenia, pianka do stylizacji,
plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem
i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze,
płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płyn
do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do czyszczenia, płyny do czyszczenia zębów, płyny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli
w pianie, płyny do mycia, płyny do oczu, płyny do ondulacji włosów,
płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej,
nie do użytku medycznego, płyny do stylizacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do stylizacji włosów, płyny do szorowania, płyny
do twarzy [kosmetyki], płyny do układania włosów, płyny do włosów,
płyny do włosów i ciała, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny
ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny po goleniu, płyny pielęgnacyjne do włosów, podkład do makijażu,
podkład w kremie, podkład w płynie [mizu-oshiroi], podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne
do twarzy, pomadki do ust, pomady do włosów, pomady do celów
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kosmetycznych, prasowany puder do twarzy, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty do czyszczenia polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty do depilacji, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania i kręcenia włosów,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia
rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów,
preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty
kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, preparaty do włosów, preparaty do wybielania skóry,
preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty koloryzujące
do brwi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, preparaty perfumeryjne, preparaty wybielające, preparaty wybielające do zębów, preparaty wybielające do użytku domowego, produkty do golenia w płynie, preparaty zmiękczające [kosmetyki], preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe, produkty
do mycia rąk, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji oczu,
nielecznicze, produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty
do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania włosów
do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony ust,
produkty z mydła, proszek do zębów, proszek do zębów w formie pasty, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, przeciwpotowe
mydła, puder do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder
do rąk, puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, puder do twarzy, pudry do włosów, pudry do stóp [nielecznicze], puder w kremie
do twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], pumeks,
pumeks sztuczny, pumeksy do ciała, pumeksy do użytku osobistego,
roślinne olejki eteryczne, serum do układania włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, serum
do pielęgnacji włosów, serum do celów kosmetycznych, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, spraye
do obuwia, spraye do utrwalania makijażu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki depilujące, środki do czyszczenia rąk, środki
do czyszczenia zębów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, środki
w aerozolu do obuwia, suche szampony, suflety do ciała, świece
do masażu do celów kosmetycznych, substancje zapachowe do użytku osobistego, szampon do włosów, szampony, szampony dla niemowląt, szampon w piance dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony
koloryzujące, szampony z odżywką do włosów, szampony w kostkach, szampony zmiękczające, tabletki do zmywarek, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego,
talk do ciała, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talki do ciała,
woda toaletowa, tonik do włosów, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki do włosów, toniki kosmetyczne
do ciała, tusz do brwi, żele do wybielania zębów, żele do włosów, żele
do użytku kosmetycznego, żele do rąk, żele do stylizacji włosów, żele
do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do golenia, żele do ciała, żel po goleniu, żele ochronne
do włosów, żele pod oczy.

(111) 330722
(220) 2019 10 24
(210) 506007
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) FUNDACJA HARMONY HOTELS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HARMONY POLISH HOTELS
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(540)

(591) granatowy, różowy, żółty, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi hoteli, 35 usługi reklamowe dotyczące hoteli,
usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi
hotelowych, 36 usługi finansowania związane z hotelami, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, 42 usługi projektowania, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 330723
(220) 2019 10 24
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) MAGIC CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inca play
(540)

(210) 506016

(591) zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi placów zabaw, usługi sali zabaw, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja urodzin i imprez dla dzieci,
organizacja zajęć edukacyjnych, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], opieka nad dziećmi w ramach organizacji rozrywki
i zajęć edukacyjnych, usługi w zakresie organizowania zajęć z kultury
fizycznej i obozów sportowych, organizowanie obozów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, usługi instruktorów gimnastyki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, salony fitness, parki rozrywki, kina, sale
koncertowe, salony gier, rezerwowanie miejsc na spektakle, usługi
informacji o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku,
usługi wesołych miasteczek, usługi w zakresie parków rozrywki.
(111) 330724
(220) 2019 10 28
(210) 506125
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSPINE system 3D-Ti 3D Titanium Trabecular Cage
System
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
(111) 330725
(220) 2019 10 28
(210) 506126
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) WÓJCICKI PAWEŁ WENTYSYSTEM, Pucice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THERMOTIVE
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienkowe, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura i instalacje chłodnicze,

armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające
do rur wodociągowych, chłodnice do pieców, chłodnie, chłodziarki
do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, ciśnieniowe zbiorniki
wody, dmuchawy kominowe, dymowe kanały, dywany podgrzewane
elektrycznie, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do klimatyzacji, gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, hydroponiczne systemy uprawy, instalacja
klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje
do oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne,
instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce,
elektryczne nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu inne niż części maszyn,
kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe inne niż części maszyn,
krany, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, lampy gazowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania leków, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny
i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów,
odzież ogrzewana elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane przez USB,
ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, osuszacze powietrza, piece [urządzenia grzewcze],
podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody
[aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące,
elektryczne, pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do żywności, elektryczne, szafy chłodnicze,
termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia chłodzące,
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chłodzenia napojów,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe,
płynne lub gazowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, zamrażarki,
zasobniki ciepła, zaślepki do grzejników, zawory do rur i rurociągów,
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], żarniki elektryczne do ogrzewania.

(111) 330726
(220) 2019 10 28
(210) 506129
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) FORDIABIK
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny przeciwcukrzycowy.
(111) 330727
(151) 2020 03 19

(220) 2019 10 28
(441) 2019 12 02

(210) 506132
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(732) PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOT plast
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne.
(111) 330728
(220) 2019 10 28
(210) 506133
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) WÓJCICKI PAWEŁ WENTYSYSTEM, Pucice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLIMATIVE
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienkowe, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura i instalacje chłodnicze,
armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające
do rur wodociągowych, chłodnice do pieców, chłodnie, chłodziarki
do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, ciśnieniowe zbiorniki
wody, dmuchawy kominowe, dymowe kanały dywany podgrzewane
elektrycznie, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do klimatyzacji, gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, hydroponiczne systemy uprawy, instalacja
klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza,
instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje
do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych,
kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery
elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe
do kotłów grzewczych klosze do lamp [kominki], knoty do pieców
olejowych, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe
światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu,
inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe,
inne niż części maszyn, krany, lady chłodnicze, lady podgrzewane,
lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy gazowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania
leków, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle
klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, odzież ogrzewana elektrycznie,
ogrzewacze do rąk zasilane przez USB, ogrzewacze kieszonkowe,
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, osuszacze
powietrza, piece [urządzenia grzewcze], podgrzewacze powietrza,
podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych,
pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki
do żywności, elektryczne, szafy chłodnicze, termiczne kolektory
słoneczne [ogrzewanie], urządzenia chłodzące, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia
do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe,
płynne lub gazowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [led], urządzenia do palenia kawy, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do wytwarzania pary urządzenia elektryczne do ogrzewania urządzenia grzejne do odmrażania
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szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów urządzenia
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów
urządzenia i instalacje do suszenia urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody urządzenia
klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze wentylatory [części
instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn,
zamrażarki, zasobniki ciepła, zaślepki do grzejników, zawory do rur
i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego,
zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne
[części instalacji grzewczych], żarniki elektryczne do ogrzewania.

(111) 330729
(220) 2019 10 28
(210) 506137
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) SŁUSZCZAK EWA STORK DEVELOPER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORK DEVELOPER
(540)

(591) jasnoszary, ciemnoszary, czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w celu przygotowania i budowy obiektów
przeznaczonych do sprzedaży, użyczania, wynajmowania, usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, usługi w zakresie marketingu gruntów dla budownictwa wynajmowania miejsc na umieszczanie reklam
i ogłoszeń, usługi w zakresie organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi i powierzchniami użytkowymi, usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami. oceny szacunkowe do celów
marketingowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów, finansowanie projektów
rozwojowych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, pośrednictwo w umowach oszczędnościowych towarzystw budowlanych, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe świadczone
przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, usługi towarzystw budowlanych, usługi towarzystw budowlanych dotyczące finansów, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie
finansowe projektami budowlanymi, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, finansowanie projektów deweloperskich, pobieranie czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, administrowanie domami
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
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cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących
majątku i ziemi, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania
gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi nabywania nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porozumień dotyczących
nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem zakwaterowania [mieszkania], usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi w zakresie zakwaterowań, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
portfelem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, wycena budynków,
wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wycena związana z projektowaniem budynków, wycena związana z ekspertyzą budynków, wyceny
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena nieruchomości, wycena majątku, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa bloków
mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych
i przemysłowych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów na zamówienie, budowa budynków
instytucjonalnych, budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dróg, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych,
budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa
obiektów wypoczynkowych, budowa obiektów publicznych, budowa
obiektów rolnych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa
parkingów wielopoziomowych, budowa ścian szczelinowych, budowa ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budowanie domów, budowa
ulic, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, instalacja osprzętu
i wyposażenia w budynkach, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, nadzór nad renowacją budynków, nadzór budowlany, nadzór
nad wyburzaniem budynków, nakładanie powłok na budynki, pokrywanie powierzchni chodników, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie
terenu pod budowę, udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji związanych z konstrukcją
budynków, udzielanie informacji budowlanych, usługi doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, usługi charytatywne, mianowicie budownictwo, usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie

projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, usługi inspekcji budowlanej
[w trakcie prac budowlanych], wciąganie budynków i budowli, usługi
zarządzania budową, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią
budynków w trakcie budowy, usługi w zakresie wykopywania, uszczelnianie budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych,
zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zabezpieczanie przed ogniem w czasie
budowy, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, instalowanie wyposażenia budynków, remont nieruchomości, wznoszenie
budynków prefabrykowanych.

(111) 330730
(220) 2019 10 28
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) VOLPES DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 506142

(531) 03.06.01, 26.03.04
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 40
profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie, 42 potwierdzanie autentyczności mebli, projektowanie mebli.
(111) 330731
(220) 2019 10 28
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) PASO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Climarine
(540)

(210) 506147

(591) szary, jasnofioletowy
(531) 05.05.02, 05.05.16, 05.05.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty diagnostyczne, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży.
(111) 330732
(220) 2019 10 29
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARMGUARD
(540)

(591) ciemnogranatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 24.01.03, 27.05.01, 26.11.25

(210) 506173
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(510), (511) 9 ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed
wypadkami lub urazami, ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, 25 bluzy, spodnie ogrodniczki,
kombinezon, kurtki, spodnie ocieplane, ogrodniczki ocieplane, bezrękawniki, koszule, t-shirty/koszulki, fartuchy, bielizna, odzież przeciwdeszczowa, odzież nieprzemakalna, odzież wodoodporna, odzież
wiatroszczelna, odzież robocza, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na kolana [odzież].

(111) 330733
(220) 2019 10 29
(210) 506174
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) SZAFRAN PAWEŁ ŚWIAT PSZCZÓŁ, Białaczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT PSZCZÓŁ
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 03.13.04, 26.05.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.02, 26.11.08,
26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 ule, zaczątki plastrów do uli, ramki drewniane do uli,
elementy uli ze styroduru w szczególności: dennice, korpusy, powałki, daszki, podkarmiaczki, elementy uli drewnianych w szczególności: dennice, korpusy, powałki, daszki, podkarmiaczki, ramki na plastry miodu do uli, plastry woskowe do uli, 30 miód, miód naturalny,
produkty pszczele: pyłek pszczeli, kit pszczeli spożywczy, mleczko
pszczele do celów spożywczych, surowe plastry miodu, pierzga
pszczela do celów spożywczych, 35 usługi prowadzenia sprzedaży
w sklepach, oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów
takich jak: ule, zaczątki plastrów do uli, ramki drewniane do uli, elementy uli ze styroduru, elementy uli drewnianych, ramki na plastry
miodu do uli, plastry woskowe do uli, miód, miód naturalny, pyłek
pszczeli, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele do celów spożywczych, surowe plastry miodu, pierzga pszczela do celów spożywczych, akcesoria pszczelarskie.
(111) 330734
(220) 2019 10 29
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) QUERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quertech
(540)

(210) 506176

(591) szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 klimatyzacja do użytku w transporcie, klimatyzacja
do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji, domowe urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, centralne urządzenia klimatyzacyjne,
instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych.
(111) 330735
(220) 2019 10 29
(210) 506177
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Korona Natury
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt.
(111) 330736
(220) 2019 10 29
(210) 506178
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) PYRC ŁUKASZ PLUSGUM, Sędziszów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plusgum
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 opony, opony rowerowe, opony do motocykli, opony
do samochodów, opony rowerowe bezdętkowe, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony do kół pojazdów,
opony do pojazdów rolniczych, dętki do kół pojazdów, dętki rowerowe, dętki do opon, dętki do opon pojazdów, kołpaki do kół, kołpaki
[do pojazdów], 37 serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, konserwacja, serwis, strojenie
i naprawa silników, wymiana opon.
(111) 330737
(220) 2019 10 29
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) BANGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BanGlob catering
(540)

(210) 506182

(591) zielony
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 usługi nauczania i kształcenia dla osób zatrudnianych
w produkcji i obrocie żywnością oraz świadczeniu usług kateringowych i hotelarskich, organizacja kongresów, konferencji, seminariów,
sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, wystaw w dziedzinie hotelarstwa, obrotu żywnością i kateringu, doradztwo zawodowe dla osób zatrudnianych w produkcji i obrocie
żywnością oraz w świadczeniu usług kateringowych i hotelarskich,
usługi poradnictwa w zakresie edukacji lub kształcenia osób zatrudnianych w produkcji i obrocie żywnością oraz świadczeniu usług kateringowych i hotelarskich: informacja o imprezach rozrywkowych
połączonych z serwisem wyżywieniowym, kształcenie praktyczne
barmanów, kelnerów, portierów hotelowych, usługowy montaż
programów radiowych i telewizyjnych związanych z produkcją
i obrotem żywnością oraz świadczeniem usług kateringowych i hotelarskich, usługowa obsługa pól golfowych, usługi organizowania
balów, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie przyjęć i spektakli połączonych z działalnością rozrywkową i gastronomiczną, usługi planowania przebiegu przyjęć, bankietów, spektakli,
zjazdów, kursów, usługowa publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków w tematyce zwłaszcza obejmującej obrót produktami
rolno-spożywczymi, żywnością i kateringiem, oraz hotelarstwem,
usługowe publikowanie książek i tekstów innych niż teksty reklamowe w dziedzinie gastronomii, hotelarstwa i kateringu, prowadzenie
sprawdzianów pedagogicznych dla osób zatrudnianych w produkcji
i obrocie żywnością oraz w świadczeniu usług kateringowych i hotelarskich, wypożyczanie aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej
do dekoracji lokali gastronomicznych oraz do miejsc odbywania
zjazdów, konferencji, bankietów i kursów, wynajem specjalnie przy-
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stosowanych pomieszczeń do uprawiania tenisa ściennego (squash),
kamienioślizgu (bowling) i tenisa, informacja o powyższych usługach, 43 przygotowywanie i serwowanie żywności i napojów, usługi
kateringowe, świadczenie usług w zakresie dostarczania informacji
dotyczących kateringu, usługi restauracyjne, usługi kawiarni i kafeterii, usługi barów przekąskowych, usługi świadczone przez restauracje
typu fast-food, usługi gastronomii mobilnej, usługi konferencyjne
i wystawiennicze polegające na udostępnianiu pomieszczeń na te
imprezy, usługi w zakresie rezerwacji hotelowych, usługi biur zapewniających zakwaterowanie, usługi wynajmu pól namiotowych, usługi
pól kempingowych, informacja o możliwościach zakwaterowania
i rezerwacji, informacje i doradztwo dotyczące żywności, odżywiania
i gotowania oraz przygotowywania kateringu, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług świadczone w trybie on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych i kwater czasowego pobytu o obiektach nie będących skategoryzowanymi hotelami, usługi
hotelarskie, usługi wynajmu pomieszczeń na cele sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne, odnowy biologicznej i medycyny sportowej,
oraz dla potrzeb organizacji imprez szkoleniowo-kongresowych,
organizowanie czasowych pobytów osób indywidualnych i grup
zorganizowanych w związku z ich zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, rehabilitacyjnymi, odnowy biologicznej i medycyny sportowej,
oraz kursów, konferencji, zjazdów, seminariów i kongresów, usługi
wynajmu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb gastronomii, organizacji
imprez masowych, kongresów, zjazdów, szkoleń w tym zwłaszcza namiotów, parasoli, umeblowania, szkła i porcelany stołowej, innych niż
szklana i porcelanowa elementów zastawy stołowej, sztućców, bielizny stołowej, oprzyrządowania barmańskiego i kelnerskiego, usługi
klubów nocnych i dedykowanych lokali gastronomicznych klubowych, usługowa obsługa i prowadzenie pracowni specjalistycznych
związanych z produkcją specjalnie wyselekcjonowanych dań i kateringiem dedykowanym, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek w części dotyczącej serwowania wyżywienia, informacja
o powyższych usługach.

(111) 330738
(220) 2019 10 30
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) KOŁTON GRZEGORZ PUPIL, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LordZeton
(540)

(210) 506253

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: karma dla psów, kości dla psów,
suchary dla psów, spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt
domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, przysmaki dla psów, ciastka dla
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych,
pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze
łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, usługi w związku ze sprzedażą
hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produktów
jak: karma dla psów, kości dla psów, suchary dla psów, spożywcze
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki
dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
przysmaki dla psów, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych, usługi w związku ze sprzedażą
hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produktów jak:
naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy,
suszone żwacze.

(111) 330739
(220) 2019 11 04
(210) 506333
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) MORSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GDAŃSK, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRKS GDAŃSK
(540)

(591) niebieski, czarny, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 18.04.02, 15.01.19, 24.01.11, 24.09.05, 24.13.22
(510), (511) 41 sport.
(111) 330740
(220) 2019 11 04
(210) 506382
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA
PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DMS
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo podatkowe, doradztwo i ekspertyzy w sprawach nieruchomości, 41 tłumaczenia,
w tym tłumaczenia tekstów prawniczych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, redagowanie i publikowanie tekstów, innych iż reklamowe, edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów i zjazdów, 45
badania prawne, świadczenie pomocy prawnej, usługi adwokackie
i radcowskie, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe, mediacje.
(111) 330741
(220) 2019 11 04
(210) 506386
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) CELEJEWSKI DARIUSZ, PODBIELSKI KRZYSZTOF GLOBAL
INCOME SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OK SOKE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.05.03
(510), (511) 9 kaski ochronne dla rowerzystów, kaski ochronne dla
dzieci, kaski do jazdy na deskorolce, kaski dla rowerzystów, kaski
do użytku przy uprawianiu sportów, ochronne kaski sportowe, 12
hulajnogi z pedałami, hulajnogi (pojazdy), rowerki biegowe [pojazdy], rowery, rowery dziecięce, rowery składane, rowery sportowe,
rowery elektryczne, deskorolki elektryczne, 28 deskorolki, deskorolki
[sprzęt rekreacyjny], hulajnogi (zabawki), łyżworolki, łyżwy, łyżwy
do gry w hokeja na lodzie.
(111) 330742
(151) 2020 03 27

(220) 2019 11 04
(441) 2019 12 09

(210) 506389
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(732) DUSZA KRZYSZTOF, SMOLEŃ WOJCIECH INTELLECT SPÓŁKA
CYWILNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARKEE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 systemy operacyjne, systemy komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowanie do zarządzania obrazem, oprogramowanie do zarządzania ruchem, oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków, aplikacje mobilne, oprogramowanie
typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie
rzeczywistym, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, system wyszukujący wolne miejsca parkingowe w czasie rzeczywistym, na podstawie obrazu z kamer.
(111) 330743
(220) 2019 11 05
(210) 506422
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sante
(540)

(531) 02.07.02, 27.05.01, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża przystosowane
do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady lub
herbaty, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty
spożywcze z roślin zbożowych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze,
płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód,
kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze
spożywcze, makarony, ryż, marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.
(111) 330744
(220) 2019 11 05
(210) 506423
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	GE INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GE GEINFRASTRUKTURA
(540)

(591) brązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 36 usługi w zakresie: dzierżawy nieruchomości, powierzchni biurowych, wyceny nieruchomości, doradztwa finansowego w zakresie obrotu nieruchomościami, oszacowania wartości
nieruchomości do celów fiskalnych, wynajmu mieszkań, wynajmu
powierzchni, administrowania i zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości,
rozliczeń finansowych, transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, usługi w zakresie zarządzania majątkiem oraz majątkiem
nieruchomym, 37 budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci
i urządzeń energetycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn
do wytwarzania prądu, wykonywanie robót ogólnobudowlanych
w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie montażu
i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
usługi aktualizacji, instalacji, konserwacji, powielania, projektowania, wypożyczania sprzętu komputerowego i sieci komputerowych,
39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej,
mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary
wodnej i gorącej wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę.

(111) 330745
(220) 2019 11 05
(210) 506425
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) PRZYTULSKA ALEKSANDRA FIZJOLAB-FIZJOTERAPIA,
Mława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOLAB FIZJOTERAPIA GDAŃSK EST 2015 FEEL THE CHANGE
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 02.01.08, 26.11.02, 26.11.08, 24.17.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej
towarów obejmujących: książki, broszury, periodyki, czasopisma,
gazety, produkty farmaceutyczne, produkty ortopedyczne, sprzęt
rehabilitacyjny, sprzęt do ćwiczeń, marketing i reklama radiowa,
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach
związanych z promocją sprzedaży towarów, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji i warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk
medycznych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu sportowego, wydawanie
czasopism, wydawanie książek, wydawanie publikacji medycznych,
usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 44 akupunktura, doradztwo dotyczące leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dietetyczne, chiropraktyka (nastawianie
kręgosłupa), doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
i leczenia dolegliwości medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych,
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna
związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą,
opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, poradnictwo psycholo-
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giczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
usługi medycyny alternatywnej, usługi paramedyczne, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie akupunktury, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie leczenia
medycznego, wydawanie raportów medycznych, terapia manualna,
usługi w zakresie suchego igłowania, trening funkcjonalny, trening
motoryczny, trening medyczny.

(111) 330746
(220) 2019 11 05
(210) 506434
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sante
(540)

(510), (511) 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża przystosowane
do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady lub
herbaty, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty
spożywcze z roślin zbożowych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze,
płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód,
kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze
spożywcze, makarony, ryż, marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.

(111) 330748
(220) 2016 11 08
(210) 463666
(151) 2020 04 16
(441) 2017 01 02
(732) POLTV MULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL TV zdrowie
(540)

(111) 330747
(220) 2019 11 05
(210) 506449
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sante
(540)

(591) zielony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja: komputerów,
urządzeń w systemie telewizji szpitalnej, urządzeń i instalacji RTV,
instalacji telewizji kablowej, 38 transfer strumieniowy danych, w tym
materiałów multimedialnych w Internecie, usługi w zakresie łączności komputerowej, usługi w zakresie komputerowego przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie transmisji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie telewizji kablowej,
usługi w zakresie telewizji szpitalnej, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, transmisja wideo na żądanie, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 41 usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż
taśm wideo, nagrania dźwiękowe jakąkolwiek techniką w tym na taśmach wideo i techniką cyfrową, usługi obrazów cyfrowych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie magnetowidów i sprzętu audio, produkcja filmów jakąkolwiek techniką
w tym na taśmach wideo i techniką cyfrową, produkcja programów
telewizyjnych, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji
telewizyjnych programów rozrywkowych, opracowanie i projektowanie produktów multimedialnych, fotoreportaże, usługi w zakresie
publikowania elektronicznego i multimedialnego, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42
analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego i multimedialnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, instalacja programów komputerowych,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów multimedialnych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajem sprzętu audiowizualnego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych.

(531) 11.03.20, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01

(111) 330749
(220) 2017 06 27
(210) 473423
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) Cobi GmbH, Schwabach (DE)
(540) (znak słowny)
(540) SMALL ARMY
(510), (511) 9 gry komputerowe w formie programów komputerowych na nośnikach, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie edukacyjne, publikacje elektroniczne, 16 torby papierowe do pakowania,
torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby na prezenty, papier
do pakowania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne, publikacje drukowane, albumy, czasopisma, książki, książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki do książek, plakaty,
rysunki, koperty, kartki okolicznościowe, ozdoby z papieru na przy-

(531) 05.03.15, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża przystosowane
do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady lub
herbaty, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty
spożywcze z roślin zbożowych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze,
płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód,
kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze
spożywcze, makarony, ryż, marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wafle ryżowe.
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jęcia, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały do modelowania, materiały do rysowania,, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki
interaktywne, zabawki mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki do zabawy, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, maski papierowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe. .

(111) 330750
(220) 2017 10 19
(151) 2020 04 20
(441) 2018 05 07
(732) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLUME 2 SPRAY
(540)

(210) 477911
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(540) (znak słowny)
(540) Benevitol
(510), (511) 4 tłuszcze przemysłowe, a mianowicie: tłuszcze i oleje
zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane, niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych.
(111) 330752
(220) 2018 09 25
(210) 490948
(151) 2020 04 28
(441) 2018 11 05
(732)	Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	HEPARIS
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(111) 330753
(220) 2018 12 19
(210) 494054
(151) 2020 04 28
(441) 2019 02 04
(732)	Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNOSIL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, wszystkie wyżej wymienione towary nie dla zwierząt.

(591) różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, farby do brody, farby
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, rzęsy sztuczne, suche szampony, szampony,
zestawy kosmetyków, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych
preparatów do celów kosmetycznych, barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów,
henny [barwnik kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania
sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków do brwi, kosmetyków
do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs, kremów kosmetycznych,
lakierów do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów,
olejków do celów kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów,
preparatów do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs sztucznych,
suchych szamponów, szamponów, zestawów kosmetyków, czepków
do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek
do upinania włosów w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów,
peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów,
wałków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka].

(111) 330755
(220) 2019 02 19
(210) 496067
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) JUNG-OFF-SKA EDYTA JUNGOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Babska jazda
(510), (511) 38 przekazywanie fonii i/lub wizji, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych lub radiowych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i upowszechnianie informacji, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu
cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, taryfy telefoniczne, udzielanie odpłatnego prawa
do korzystania z połączeń telefonicznych, świadczenie wszystkich
powyższych usług przez Internet.

(111) 330751
(220) 2018 04 24
(210) 485225
(151) 2020 04 28
(441) 2018 07 09
(732) DWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrzeszów (PL)

(111) 330756
(220) 2019 03 12
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) BAKSALARY DARIUSZ ŁUKASZ, Poznań (PL);
GEISLER ROBERT, Poznań (PL)

(111) 330754
(220) 2019 02 05
(210) 495606
(151) 2020 04 03
(441) 2019 04 23
(732) MIKULEC KAROL, Stary Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lumberjacks
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa
konserwowe i gotowane, desery, napoje mleczne, 30 kanapki, chleb,
ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier,
lody, 43 usługi restauracyjne.

(210) 497008
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeecOm
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 systemy alarmowe, systemy gaśnicze, systemy komputerowe, systemy głośnikowe, elektroniczne systemy kontrolne, systemy nadzoru wideo, systemy przetwarzania danych, kamery wideo,
kamery bezpieczeństwa, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne,
kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery nadzorujące,
kamery pokładowe, kamery akcji, kamery na podczerwień, kamery
aktywowane ruchem, kamery monitorujące sieć, cyfrowe kamery wideo, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie
projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, badania i analizy naukowe, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, przemysłowe analizy i usługi badawcze, monitoring systemów sieciowych, 45 usługi prawne, usługi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330757
(220) 2019 03 19
(210) 497387
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732)	GRAŁEK CEZARY ALEKSANDER F.H. COMPRA, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPRA recykling
(540)

(591) czarny, biały, szary, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 03.01.04, 26.04.01, 26.04.15,
26.04.02
(510), (511) 40 obróbka materiałów.
(111) 330758
(220) 2019 04 08
(210) 498402
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING NAIL GEL
TOTALLY CLEAR 01
(540)

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, srebrny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(111) 330759
(220) 2019 04 08
(210) 498403
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING NAIL GEL
SOFT PINK 04
(540)

(591) czarny, biały, ciemnoczerwony, różowy, srebrny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(111) 330760
(220) 2019 04 08
(210) 498408
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING NAIL GEL
COVER BLUSH 05
(540)

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, różowy, srebrny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
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do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(111) 330761
(220) 2019 04 08
(210) 498411
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING NAIL GEL
MILKY WHITE 02
(540)
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(111) 330764
(220) 2019 06 05
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732) ZIENKIEWICZ MIECZYSŁAW, Rogoźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLIKON
(540)

(210) 500775

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, renowacja i konserwacja zabytków,
izolacja termiczna budynków, usługi termomodernizacji budynków,
budowa budynków służby zdrowia, budowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty wykończeniowe, usługi wyburzeniowe, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, usługi w zakresie
instalacji gazów medycznych.
(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, srebrny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(111) 330762
(220) 2019 05 09
(210) 499519
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) WESELAK LUCJAN FIVE REAL ESTATE, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EQUINOX
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód.
(111) 330763
(220) 2019 06 05
(210) 500739
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON BUILD GEL UV/LED V V VICTORIA VYNN No.1 TOTALLY
CLEAR
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.12

(111) 330765
(220) 2019 06 13
(210) 501145
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540) CYCLOTECH
(510), (511) 6 zamki metalowe do pojazdów, tuleje metalowe, 8 narzędzia i przyrządy ręczne ( ręcznie obsługiwane), w tym klucze,
śrubokręty, 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski rowerowe,
gogle do uprawiania sportu, liczniki rowerowe, etykiety wskazujące
temperaturę, nie do celów medycznych, lustra (optyka), 11 przyrządy
do oświetlania pojazdów, reflektory do pojazdów, światła rowerowe,
12 rowery, części i akcesoria rowerowe, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, lusterka wsteczne, dętki rowerowe, koła rowerowe,
koszyki rowerowe, błotniki do rowerów, sakwy do pojazdów dwukołowych, zestawy do naprawiania dętek, pompki rowerowe, obręcze
kół do rowerów, pedały rowerowe, koła zębate do rowerów, stopki
do rowerów (części rowerowe), osłony na łańcuchy i ramy rowerowe, ramy rowerowe, kierownice do rowerów, korby rowerowe, siodełka rowerowe, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, szprychy
do kół rowerowych, wieszaki i stojaki do przechowywania rowerów,
piasty do rowerów, hamulce rowerowe, kierunkowskazy rowerowe,
koszyki do bidonów rowerowych, łańcuchy rowerowe, pokrycia
na siodełka rowerowe, mechanizmy korbowe do rowerów, przerzutki rowerowe, opony bezdętkowe do rowerów, opony rowerowe,
nakrętki na wentyle rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci, układy
kierownicze do pojazdów lądowych posiadające mostek, bagażniki
montowane na kierownicy roweru, sakwy rowerowe, torby na ramę
rowerową, torby przeznaczone do montowania do roweru, uchwyty
kierownicy do rowerów, końcówki do kierownicy rowerowej, osłony
na tylne przerzutki, osłony na łańcuch roweru, obudowy do opon
pneumatycznych, opony pneumatyczne, rogi do kierownicy rowerowej, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, drążek do prowadzenia
roweru dziecięcego, 18 torby ujęte w tej klasie, plecaki, 21 butelki
na napoje i uchwyty do butelek, bukłaki turystyczne składające się
z torby na płyn oraz rurki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież rowerowa, rękawice rowerowe,
rękawice (odzież), ochraniacze spodni dla rowerzystów.
(111) 330766
(151) 2020 04 06

(220) 2019 06 18
(441) 2019 12 23

(210) 501323
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(732)	GRASO MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEMPRE
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, damska i dziecięca, spodnie, 35
usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: odzież, odzież
męska, odzież damska, odzież dziecięca, spodnie.

(111) 330769
(220) 2019 06 19
(210) 501383
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732)	HAFTARCZUK MICHAŁ LODZIARNIA MARCELI,
Jordanów Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H
(540)

(111) 330767
(220) 2019 06 19
(210) 501343
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGRIIODINE 53 I 126.904 PROPHYLAXIS
(540)

(591) zielony, biały, czarny, różowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 02.09.01, 26.04.16, 26.04.17,
05.03.14, 09.01.10
(510), (511) 1 podłoża uprawne dla roślin, nawozy, środki chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 płody rolne,
produkty ogrodnicze, rośliny, owoce, warzywa, grzyby, 41 usługi w zakresie nauczania i oświaty, urządzanie kongresów, zjazdów,
sympozjów, konferencji, szkoleń, spotkań specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych.

(591) czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody,
lody z automatu, lody softy, lody rzemieślnicze, gelato [lody], lody
mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody włoskie, sorbety [wodne lody], lody z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), wafelki do lodów, rożki do lodów, wyroby cukiernicze z lodami, desery lodowe, środki wiążące do lodów [lody jadalne], napoje lodowe,
naturalne aromaty do stosowania w lodach [inne niż esencje eteryczne
lub olejki eteryczne], 43 lodziarnie, mobilne lodziarnie, kawiarnie, bary,
przygotowywanie artykułów spożywczych lub posiłków lub napojów
do spożycia na terenie lub poza nim, delikatesy (restauracje).
(111) 330770
(220) 2019 06 23
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) RAGUS MARCIN, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSIAK POLSKI KEBAB & FAST FOOD
(540)

(210) 501432

(111) 330768
(220) 2019 06 19
(210) 501344
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGROJODO 53 126.904 I PROFILAKTYKA
(540)

(591) zielony, biały, czarny, różowy
(531) 02.09.01, 05.03.14, 09.01.10, 26.04.16, 26.04.17, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 1 podłoża uprawne dla roślin, nawozy, środki chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 płody rolne,
produkty ogrodnicze, rośliny, owoce, warzywa, grzyby, 41 usługi w zakresie nauczania i oświaty, urządzanie kongresów, zjazdów,
sympozjów, konferencji, szkoleń, spotkań specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych.

(591) biały, brązowy, różowy, czerwony, czarny, żółty, zielony,
beżowy
(531) 03.04.18, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.15,
09.07.19, 09.03.05
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów
w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, snack-bary, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi barów i restauracji, usługi barów
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kawowych, usługi barów piwnych, usługi barowe, usługi barów z sokami, usługi kawiarni, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi snack-barów,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
przygotowywania posiłków.

(111) 330771
(220) 2019 06 25
(210) 501503
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) SOFTPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SoftPos
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat elektronicznych i transfer funduszy do i od osób
trzecich, oprogramowanie komputerowe [software], oprogramowanie do autoryzacji, przewodowe i bezprzewodowe komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputerowe urządzenie zabezpieczające,
mianowicie nieprzewidywalny kalkulator kodu dostępu do banku
danych komputera głównego, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nośniki informacji (magnetyczne-), dyski z nagraniami, karty kredytowe i płatnicze zakodowane magnetycznie, automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery, urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorcze), do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy przewodzące,
przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
oprogramowanie do uwierzytelniania umożliwiające kontrolę dostępu i komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi, karty
kredytowe, karty kodowane, programy komputerowe dotyczące
spraw finansowych, oprogramowanie do zarządzania finansami,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych
informacji finansowych, terminale komputerowe do celów bankowych, zapisane oprogramowanie komputerowe do zarządzania finansami, systemy przetwarzania danych dotyczących spraw finansowych, systemy przetwarzania danych dotyczących spraw
finansowych, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], urządzenia dydaktyczne i instruktażowe,
przyrządy instruktażowe, 35 promowanie towarów osób trzecich,
mianowicie udzielanie informacji dotyczących zniżek, kuponów, rabatów, voucherów i ofert specjalnych na towary osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez udostępnianie linków hipertekstowych do stron internetowych osób trzecich, usługi
doradztwa biznesowego w dziedzinie płatności online, zarządzanie
i śledzenie kart kredytowych, kart debetowych, ACH, kart przedpłaconych, kart płatniczych i innych form transakcji płatniczych za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej w celach biznesowych,
zarządzanie informacjami biznesowymi, mianowicie elektroniczne
raportowanie analiz biznesowych związanych z przetwarzaniem
płatności, uwierzytelnianiem, śledzeniem i fakturowaniem, zarządzanie przedsiębiorstwem, a mianowicie optymalizacja płatności dla
przedsiębiorstw, reklama, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie działalnością handlową,
usługi biurowe, badania i analizy rynkowe, ekonomiczne prognozy,
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży, pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich,
usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
usługi zarządzania sprzedażą, usługi utrzymania i rozwoju systemów
informacji wykorzystywanych w firmach w relacji z klientem (w szcze-
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gólności w zakresie marketingu, wsparcia użytkownika czy serwisu
posprzedażowego) oraz w ramach organizacji (w szczególności w zakresie wsparcia IT, procesów finansowo-księgowych, zarządzania
danymi i dokumentacją, podatków, zarządzania zasobami ludzkimi),
usługi tworzenia biznesplanów, analizy wykonalności, usługi przygotowywania rekomendacji i ich wdrożenia w celu poprawy wyników
finansowych, analiza danych biznesowych, usługi wsparcia w zakresie wyboru systemów kartowych, a mianowicie systemów: transakcyjnych, rozliczeniowych, raportowych, monitorujących, usługi analizy rynku płatności zbliżeniowych, mobilnych, zdalnych, usługi
doradztwa przy wycenach podmiotów sektora płatniczego, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 36 usługi finansowe, mianowicie umożliwianie transferu funduszy i nabywania produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie, wszystko poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, operacje rozrachunkowe, usługi płatności bezdotykowych,
świadczenie szerokiej gamy usług płatniczych i finansowych, mianowicie obsługa kart kredytowych, wydawanie kart kredytowych i linii
kredytowych, przetwarzanie i transmisja rachunków i opłat ich dotyczących, usługi płatnicze, zapewnianie zagwarantowanej dostawy
płatności i funduszy rynku pieniężnego, usługi finansowe, zwłaszcza
umożliwianie wpłacania datków na rzecz organizacji charytatywnych, wszystkie za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, wymiana walut, home banking, usługi elektronicznego
transferu funduszy, bankowość online, bankowość telefoniczna,
ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, mianowicie
elektroniczny transfer środków, rozliczanie i uzgadnianie transakcji
finansowych, usługi przetwarzania transakcji kartą kredytową i kartą
debetową, świadczenie usług ochrony finansowej zakupu towarów
i usług zakupionych przez innych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej i sieci bezprzewodowych, usługi przetwarzania transakcji kartą kredytową, usługi kredytowe, mianowicie świadczenie
usług w zakresie odnawialnych rachunków kredytowych, usługi płatności rachunków, świadczenie usług elektronicznych płatności mobilnych dla osób trzecich, usługi kart kredytowych przetwarzania
płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności walutowych, usług
przetwarzania płatności, mianowicie świadczenie usług przetwarzania transakcji wirtualnej waluty dla osób trzecich, usługi bankowe,
usługi inwestycyjne, telefoniczne udzielanie informacji odnośnie
konta bankowego, usługi bankowe związane z transferem funduszy
z kont bankowych, usługi depozytów pieniężnych, lokowanie funduszy, inwestowanie funduszy, udzielanie kredytów, organizowanie
kredytów, usługi kredytowe, pożyczki, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart
płatniczych, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń,
udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami, usługi
bankowości elektronicznej, sporządzanie raportów finansowych,
przygotowywanie analiz finansowych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, usługi związane z dokonywaniem
transakcji finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi
w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie administrowania płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość
internetowa], usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi pośrednictwa finansowego, pośrednictwo walutowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo inwestycyjne, bankowość hipoteczna
i pośrednictwo hipoteczne, usługi wydawania kart płatniczych, usługi akceptacji płatności elektronicznych, usługi kanałów elektronicznych, usługi przyjmowania zbliżeniowych płatności mobilnych na telefonie komórkowym, usługi przyjmowania zbliżeniowych płatności
kartą bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, usługi przyjmowania
zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, usługi wyceny przedsięwzięć
w zakresie płatności elektronicznych, 38 zapewnianie dostępu
do baz danych dotyczących finansów, zapewnianie dostępu do sieci
komputerowych związanych z finansami, zapewnianie dostępu
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do komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych
w związku z działalnością finansową, dostęp do treści, stron internetowych i portali związanych z działalnością finansową, przesyłanie
informacji dotyczących finansów drogą online, usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, usługi łączności elektronicznej
w zakresie przygotowywania informacji finansowych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, udostępnianie
urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych z instytucjami finansowymi, udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, udostępnianie komputerowej bazy danych dotyczącej
działalności finansowej, usługi elektronicznej transmisji instrukcji, 42
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania aplikacji (APl):
udzielanie informacji z dziedziny oprogramowania komputerowego
oraz projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie pomocy technicznej, a mianowicie rozwiązywanie
problemów oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania niemożliwego do pobrania oprogramowania online do przetwarzania płatności elektronicznych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania niemożliwego do pobrania oprogramowania do uwierzytelniania online do kontrolowania dostępu
do komputerów i sieci komputerowych oraz komunikacji z nimi, badania naukowe, badania techniczne, projektowanie techniczne,
usługi naukowe i technologiczne, usługi badawczo-rozwojowe, projektowanie komputerów, projektowanie programów komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, opracowywanie programów do danych, badania
dotyczące programów komputerowych, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
doradztwo projektowe, planowanie projektu, hosting stron internetowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci
komputerowych, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie systemów
komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, usługi konfiguracji sieci komputerowych, testowanie programów komputerowych, zarządzanie
projektami komputerowymi, zarządzanie danymi środków przekazu,
doradztwo projektowe, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, planowanie projektu, usługi migracji danych, udostępnianie
informacji w zakresie technologii naukowej, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa komputerów, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie rozwiązań IT dla uczestników ekosystemu płatności, usługi bezpieczeństwa IT, usługi analiz strategicznych IT, audyt
regulacyjny w zakresie IT, wdrażanie systemów IT, budowa systemów
IT, zbieranie wymagań IT, przygotowanie projektu funkcjonalnego
i projektu technicznego w zakresie IT, programowanie i testy jednostkowe, przygotowanie scenariuszy testowych, wykonywanie testów integracyjnych oraz testów polegających na weryfikacji oprogramowania z punktu widzenia użytkownika w celu formalnego
potwierdzenia wykonania oprogramowania odpowiedniej jakości
(testy UAT), przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych,
wsparcie i serwis powdrożeniowy, usługi konfiguracji i parametryzacji systemów kartowych, usługi utrzymania systemów kartowych,
definiowanie profili kartowych, integracja systemów płatniczych
z pozostałymi systemami, nadzór nad projektami wdrożenia nowych
kart płatniczych, uruchomienie nowego modelu płatności, usługi
wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesów certyfikacyjnych
w ramach wykorzystywania kart płatniczych, kart kredytowych, debetowych i bankomatowych, usługi wsparcia w zakresie certyfikacji

związanej z bezpieczeństwem aplikacji płatniczych, środowisk przechowujących, procesujących lub transmitujących dane karłowe,
urządzeń, zabezpieczeń przed dostępem, procesów kryptograficznych i innych mechanizmów zabezpieczających PIN.

(111) 330772
(220) 2019 07 01
(210) 501768
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 02
(732) SAMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
WARSZAWA (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMITO
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.02
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama telefoniczna, reklama za pośrednictwem urządzeń
telekomunikacyjnych, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem wirtualnych powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie
opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, projektowanie
i wykonywanie materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, wynajmowanie nośników reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi
reklamowe, 38 aplikacje mobilne, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania słuchowisk oraz
programów telewizyjnych drogą cyfrową, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi,
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego
do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, dostarcza-
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nie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 pośrednictwo
w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej.

(111) 330773
(220) 2019 07 03
(210) 501834
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) WEGE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vermezan
(510), (511) 29 orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, 30 przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy.
(111) 330774
(220) 2019 07 04
(210) 501882
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) BORZĘCKI MARCIN KRZYSZTOF, Konaszówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA KONASZÓWKA
(540)

(540) KUPAŻ SPIRYTUSÓW KRAFT BIELICE WÓDKA KRAFTOWA
(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 06.07.04, 06.07.06
(510), (511) 33 wysokoprocentowe napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa) czyste i smakowe, wódka, alkohole destylowane, ekstrakty alkoholowe, gorzkie nalewki, spirytus spożywczy, 40 produkcja na zamówienie napojów alkoholowych, usługi destylacji alkoholu.
(111) 330777
(220) 2019 07 11
(210) 502161
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) DIODEMA
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 330778
(220) 2019 07 12
(210) 502232
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732)	YACHT-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIND & WATER Warsaw Boat Show WIND and WATER
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.05, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 33 wina.
(111) 330775
(220) 2019 07 08
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) PASŁAWSKI PAWEŁ SORS, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APTEKA CENTRUM ZDROWIA
(540)
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(210) 501965

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.01.16, 02.09.01, 24.13.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły
higieniczne, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie
programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi aptek, 44 usługi farmaceutyczne,
wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie
farmakologii, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 330776
(220) 2019 07 09
(210) 502045
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.07, 21.03.25
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki,
broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa
handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz
danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, map, 41 produkcja filmów,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacja wystaw związanych z żeglarstwem, sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania,
organizacja szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, obozów
szkoleniowych, regat, publikowanie książek.
(111) 330779
(220) 2019 07 16
(210) 502349
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IZOHEM
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(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje
garbujące, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, silikony, tworzywa sztuczne w stanie surowym
w każdej postaci, klej żywiczno-spirytusowy do celów przemysłowych, gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, kleje
z tworzyw sztucznych [nie do celów papierniczych lub domowych],
dyspersje tworzyw sztucznych, preparaty wodo-uszczelniające
do murów, kleje i zaprawy klejowe, kleje do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące i konserwujące, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, produkty do spoinowania
okładzin i wykładzin, szczeliwa do połączeń: preparaty do nadawania
nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory polimerowe, roztwory silikonowe do użytku w sprzęcie anty-offsetowym, żywice syntetyczne nieprzetworzone, surowe żywice
syntetyczne, 2 preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, powłoki antykorozyjne [farby], powłoki antygraffiti [farby], powłoki w sprayu [antykorozyjne], farby wodne [inne niż
izolacyjne], farby [inne niż izolacyjne] do ścian, lakiery [inne niż izolacyjne] o przezroczystym wykończeniu, termoizolacja /materiały/,
tkaniny izolacyjne, żywice syntetyczne do ochrony antykorozyjnej,
preparaty do suszenia farb, preparaty do suszenia lakierów, preparaty
do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed korozją, preparaty
do obróbki drewna i jego konserwacji, 17 masy uszczelniające, farby
izolacyjne, lakiery izolacyjne, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń,
żywice syntetyczne (półprzetworzone), taśmy izolacyjne, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
stosowane w produkcji, materiały wypełniające [zatykające], materiały
wypełniające z gumy, materiały wypełniające z tworzyw sztucznych,
kit uszczelniający, mieszanki uszczelniające, materiały izolacyjne, rury
giętkie niemetalowe, powłoki izolacyjne, mieszaniny zapobiegające
wilgoci w budynkach, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, materiały
termoizolacyjne, tkaniny izolacyjne, półprzetworzone żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne, 19 asfalt, bitumowe membrany uszczelniające, bitum do użytku w budowie dróg, asfalt, smoła i bitumy, taśmy
smołowane dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, smoła, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, asfalt, elastyczne wyroby wodochronne, grubowarstwowe, asfaltowe, dyspersyjne,
zabezpieczające przed przenikaniem wilgoci i wody, do hydroizolacji,
wszystkie w formie powłok bitumicznych nakładanych natryskowo.

(111) 330780
(220) 2019 07 25
(210) 502715
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPON POZNAŃ
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 07.11.25, 07.03.11
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe, szkolenia edukacyjne,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji.
(111) 330781
(151) 2020 03 31

(220) 2019 07 26
(441) 2019 12 16

(210) 502777

(732) MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MURAPOL REAL ESTATE
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, długopisy
kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze, koperty
do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego,
książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, plany
architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, niemetalowe pokrycia ścian, płytki ścienne, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe,
cegły, cegły silikatowe, niemetalowe dachówki, skała krzemionkowa,
krzemionka do użytku w budownictwie, beton ogniotrwały, zaprawy
ogniotrwałe, cement ogniotrwały, glina ogniotrwała, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu
budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni
lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji
towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe,
usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona
w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania
finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, kosztorysowanie, 37 usługi w zakresie:
budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych
w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych, usług
instalacyjnych drzwi i okien, usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg,
mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie
wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury,
dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury,
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
(111) 330782
(220) 2019 07 29
(210) 502837
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732)	ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPLINDEX
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.03.07, 26.03.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21,
27.05.24, 29.01.12
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(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania dotyczące preparatów farmaceutycznych i suplementów diety, 16 publikacje drukowane dotyczące preparatów farmaceutycznych i suplementów diety,
35 reklama, informacja handlowa dotycząca preparatów farmaceutycznych i suplementów diety, rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek, 44 informacja o preparatach farmaceutycznych i suplementach diety.

(111) 330783
(220) 2019 07 29
(210) 502869
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732)	GÓRNA JOANNA PAN LOKALNY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN LOKALNY EST. 2018
(540)

(531) 02.01.15, 19.07.09, 19.01.03, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów spożywczych.
(111) 330784
(220) 2019 07 30
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) STARA SZWALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA szwalnia
(540)

(210) 502909

(531) 09.05.02, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie
przedsiębiorstwem, 45 usługi nadzoru związane z bezpieczeństwem
osób i podmiotów gospodarczych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
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nych przedsiębiorstw, usługi w zakresie badania rynku i badania
opinii publicznej, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, poprzez Internet, w sklepach, z wyrobami w branżach: spożywczej, w szczególności branży mięsnej
i rolniczej, 39 dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, wynajmowanie garaży,
informacja o składowaniu, holowanie, informacja o transporcie, magazynowanie towarów, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
pakowanie towarów i produktów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, informacja
o transporcie, spedycja, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie
magazynów i kontenerów magazynowych, 40 konserwowanie żywności, mrożenie żywności, przechowywanie żywności.

(111) 330786
(220) 2019 07 30
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) STARA SZWALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA szwalnia
(540)

(210) 502911

(531) 09.05.02, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 zarządzaniem przedsiębiorstwem, administrowanie
przedsiębiorstwem, 45 usługi nadzoru związane z bezpieczeństwem
osób i podmiotów gospodarczych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 330787
(220) 2019 07 30
(210) 502924
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) OŚRODEK KARDIOLOGII INWAZYJNEJ IKARDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKARDIA
(540)

(111) 330785
(220) 2019 07 30
(210) 502910
(151) 2020 04 24
(441) 2019 12 09
(732) PIKO BIS ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIKO bis
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 02.09.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka lekarska
i pielęgniarska, opieka zdrowotna, pomoc medyczna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne.

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, drób i wyroby z drobiu, mięso i wyroby z mięsa, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, wędliny, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, promocje sprzedaży stosowane dla
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla in-

(111) 330788
(220) 2019 08 12
(210) 503403
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) WILANDT INSTITUTE, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAS Academy
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i oświatowe w zakresie wszelkich
przedmiotów i profili nauczania oraz wszelkich dziedzin nauki, techniki i sztuki, informacja o edukacji, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły w tym również przez szkoły o profilu muzycznym i sportowym,
nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie zajęć szkolnych i przedszkolnych, nauczanie indywidualne, nauczanie korespondencyjne, nauczanie za pośrednictwem Internetu, organizowanie
i prowadzenie internetowych forów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i sympozjów edukacyjnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych zwłaszcza konkursów muzycznych, organi-
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zowanie zawodów sportowych i edukacyjnych, produkcja audycji audio i video, produkcja nagrań i programów szkoleniowych i edukacyjnych, publikowanie książek i materiałów edukacyjnych, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism oraz innych wydawnictw edukacyjnych.

(111) 330789
(220) 2019 08 14
(210) 503479
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) TELFON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Telfon Poland Sp.z o.o.
(510), (511) 38 telekomunikacja, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VolP], usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.
(111) 330790
(220) 2019 08 14
(210) 503491
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Infevagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kompresy do celów medycznych: kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 330791
(220) 2019 06 14
(210) 501194
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 23
(732) FPUH MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mokate-inspirujemy smakiem
(510), (511) 30 kawa i ekstrakty kawy, kawa mrożona, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy, kawa cappuccino,
herbata, napoje na bazie herbaty, napary inne niż do celów leczniczych, herbata mrożona, schłodzona herbata, herbaty owocowe,
ziołowe mieszanki do przygotowania herbaty, czekolada w płynie,
musy czekoladowe, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe
z mlekiem, kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem,
ciastka, ptifurki, muesli, słodycze.
(111) 330792
(220) 2019 09 11
(210) 504357
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW CHOINEK,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSPCH 2018
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.01.10, 02.09.15, 26.01.01
(510), (511) 31 żywe choinki bożonarodzeniowe, żywe świąteczne
choinki [cięte], choinki, młode drzewka, drzewa iglaste, materiał
do rozsady [nasiona], sadzonki roślin, sadzonki do zasadzenia, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem stron
internetowych w związku z żywymi choinkami bożonarodzeniowymi, żywymi świątecznymi choinkami [ciętymi], choinkami, młodymi
drzewkami, drzewami iglastymi, materiałem do rozsady [nasionami],
sadzonkami roślin, sadzonkami do zasadzenia, pomoc w prowadze-

niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą,
promocją, marketingiem i biznesem, 44 usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, szkółki drzew, sadzenie drzew, doradztwo związane z sadzeniem drzew, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozu naturalnego w leśnictwie. 		
(551) wspólny znak towarowy

(111) 330793
(220) 2019 06 26
(210) 501546
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) WIADEREK BARBARA KBW KANCELARIA ADWOKACKA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KBW LAW
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie zeznań podatkowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia, transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości,
usługi konsultingowe księgowości podatkowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi podatkowe i celne, doradztwo podatkowe nie dotyczące
prowadzenia księgowości, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje,
prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w-), usługi arbitrażowe, usługi
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monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(510), (511) 3 mydło, mydło naturalne, mydło wyłącznie z olejów naturalnych, mydło bio, mydło ekologiczne, mydło niezawierające oleju
palmowego, środków konserwujących i zmiękczających.

(111) 330794
(220) 2019 03 04
(210) 496650
(151) 2019 11 29
(441) 2019 06 24
(732) LESZCZAWSKA AGNIESZKA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻARCIOWOZY ZLOT FOODTRUCKÓW
(540)

(111) 330797
(220) 2019 10 06
(210) 505321
(151) 2020 04 20
(441) 2019 11 18
(732) PUPSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pupsik
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 02.01.11, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, owoce i warzywa, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody,
miód, przyprawy, sosy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, chmiel, małże, orzechy, 32 piwo, wody
mineralne i wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne napoje bezalkoholowe, 43 bary, catering, doradztwo kulinarne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, organizowanie żywności i napojów w restauracjach,
przygotowywanie posiłków i napojów, pizzerie, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy, targi, konferencje, dla przyczep kempingowych i turystycznych, udostępnianie sprzętu, usługi
barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi snack-barów,
jedzenie na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 330795
(220) 2019 10 08
(151) 2020 04 20
(441) 2019 11 18
(732) WILCZEK DARIA DARIE, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Darié Daria Wilczek
(540)

(210) 505367

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 40 szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie
mody.
(111) 330796
(220) 2019 09 30
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) WOJTOWICZ KATARZYNA AIR, Chlewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERCENATURY Manufacture Chlewice
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 02.03.01, 02.09.01, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12

(210) 504984

(591) czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
(111) 330798
(220) 2019 10 06
(210) 505322
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA NEONET pomagamy
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi promocyjne i reklamowe związane ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej,
usługi promocyjne i reklamowe w zakresie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz racjonalnego odżywiania, usługa
związane z promocją pomocy dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym, organizowanie aukcji publicznych, promowanie i wspieranie rozwoju ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, 36 tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział
środków finansowych na wspieranie rozwoju, ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, po-zyskiwanie środków finansowych na rozwój ochrony i profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie imprez, balów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i kabaretowych, festiwali, wystaw,
pokazów, szkoleń, warsztatów, sympozjów i konferencji, wspieranie
działalności poprzez organizowanie zbiórek finansowych na rzecz
zapewnienia opieki medycznej dzieciom, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie
placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, prowadzenie szkół, organizowanie i prowadzenie przedszkoli integracyjnych,
doradztwo w zakresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wychowania, informacja o edukacji, szkolenie i doskonalenie umiejętności
terapeutów, rehabilitantów, organizacja i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
oraz targów i wystaw edukacyjnych lub kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku i rekreacją, organizowanie sportowych
lub naukowych: obozów, kolonii, wczasów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych, organizowanie ceremonii rozdawania nagród w uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług w dziedzinie rozwoju
ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 43 usługi w zakresie zapewniania
opieki i schronienia dzieciom, młodzieży, osobom nie-pełnosprawnym oraz osobom starszym, pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom oraz ich społecznościom lokalnym, w związku z działalnością
dobroczynną, prowadzenie ośrodków i placówek dziennego pobytu
dla osób niepełnosprawnych, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, poradnie psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, terapeutyczne oraz psychoterapeutyczne, rehabilitacja fizyczna i społeczna
osób pokrzywdzonych przez los.
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(111) 330799
(220) 2019 10 07
(210) 505333
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732)	NOWAKOWSKI PAWEŁ ŁUKASZ SANUS, Lusowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Naturalnie ...dla zdrowo myślących
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych, obróbka tekstów..
(111) 330800
(220) 2019 10 07
(151) 2020 04 20
(441) 2019 11 18
(732) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKIE Amoloki
(540)

(210) 505336

(732) CHMIELINA BOŻENA EKOTECHNOLOGIE, Gralewo (PL);
KONDRAT JAROSŁAW EKOTECHNOLOGIE, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOROL
(540)

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.15, 01.05.02
(510), (511) 1 nawozy, nawozy organiczne, nawozy mieszane, nawozy użyźniające glebę, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: nawozy, nawozy organiczne, nawozy mieszane, nawozy użyźniające glebę. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330804
(220) 2019 08 19
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) SYNERGIA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 503579

(531) 14.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki.
(111) 330801
(220) 2019 08 14
(210) 503493
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) URBAŃSKI RYSZARD, Łukęcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIELKI BŁĘKIT
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi
kawiarni, usługi barowe, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi hotelarskie, rezerwacja miejsc noclegowych, tymczasowy wynajem pokoi, usługi
hotelowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, 44 usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnienie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, masaże, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi spa, usługi
sanatoriów, usługi farm zdrowia.
(111) 330802
(220) 2019 08 14
(210) 503495
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) ROMANIUK KRZYSZTOF KJL POLAND, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEOPROFI always perfect care
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, zielony, szary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa części zamiennych
do artykułów gospodarstwa domowego oraz worków na śmieci.
(111) 330803
(151) 2020 03 31

(220) 2019 08 14
(441) 2019 12 16

(210) 503496

(591) biały
(531) 29.01.06, 26.13.99, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 edukacja sportowa, szkolenia związane ze sprawnością
fizyczną i sportem, kursy szkoleniowe, szkolenia w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w zakresie klubów fitness i treningu personalnego, trening umiejętności zawodowych, kształcenie praktyczne
poprzez pokazy, kursy instruktażowe, warsztaty szkoleniowe: instruktaż
fitness, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie
ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, w tym gimnastyki
ciążowej, instruktaż w zakresie sportów zimowych, instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, usługi klubów odnowy fizycznej, prowadzenie
zajęć fitness, usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie planów treningowych i filmów instruktażowych, w tym z wykorzystaniem
aplikacji mobilnych i za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie pływania, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
obozów rekreacyjnych, doradztwo w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, udostępnianie informacji w dziedzinie sprawności fizycznej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, dostarczanie
sprzętu sportowego, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
i ćwiczeń fizycznych poprzez media elektroniczne, w tym za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem aplikacji
mobilnych, 44 doradztwo w zakresie zdrowia i urody, w tym poprzez
media elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
i aplikacji mobilnych, doradztwo dotyczące odżywiania, w tym poprzez
media elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
i aplikacji mobilnych, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja.
(111) 330805
(220) 2019 08 19
(210) 503588
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
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(540)	GRANDMA’S
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 330806
(220) 2019 08 21
(210) 503656
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) BIHUN JAKUB TEATR MUZYCZNY FORTE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Teatr Muzyczny FORTE
(540)

(531) 27.05.01, 04.05.21, 26.11.13, 24.17.12, 24.17.14
(510), (511) 41 usługi teatralne, produkcje teatralne.
(111) 330807
(220) 2019 08 21
(210) 503659
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INFLUVIR
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, mianowicie
szczepionki przeciwko grypie do zastosowania u ludzi.
(111) 330808
(220) 2019 09 23
(210) 503662
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
29 31 O ORANŻADA NAPÓJ GAZOWANY SŁODZONY Z DODATKIEM
SUBSTANCJI SMAKOWO-AROMATYZOWANYCH
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 25.01.15, 26.04.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.23, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 330809
(220) 2019 08 22
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732)	GMINA WROCŁAW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540)

(210) 503699

(591) biały, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.03.01, 02.03.23, 03.01.01, 03.01.02,
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03.01.20, 03.01.24, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 26.05.09, 26.05.11,
26.05.14, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki
ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali
szlachetnych, szkatułki na biżuterię, 16 papier, karton, wyroby z tych
materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty, bloczki do pisania,
foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty, papeterie,
chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki, emblematy,
fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki,
notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, repertuary drukowane, drukowane publikacje i rozkłady, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru
lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, torby
do pakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
artykuły do pakowania i przechowywania, pudełka z papieru lub tektury, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 18 walizy, walizki,
torby podróżne, komplety podróżne, torby, torby na zakupy, plecaki,
portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele na karty wizytowe,
opakowania ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole ogrodowe, torby z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne,
komplety podróżne tekstylne, portfele i portmonetki tekstylne, etui
na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe, 21 statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej klasie,
kubki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa,
wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki karafki,
dzbanki, figurki ze szkła, klosze szklane do przykrywania masła i sera,
miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle,
zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze, talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki emaliowane, 25 odzież, koszulki, podkoszulki, koszulki polo, t-shirty, t-shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia
głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery startowe, wstęgi do dekorowania, 30 czekolada,
wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby
piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby cukiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe jako słodycze,
chipsy zbożowe, płatki kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby
z udziałem kawy, kakao i wyroby na bazie kakao.
(111) 330810
(220) 2019 08 26
(210) 503802
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732)	NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 500+ DLA KAŻDEGO
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05, 24.17.07, 26.04.01, 26.04.17,
26.04.18, 24.13.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, IT, GSM, GPS, komputerami i osprzętem
do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi i wy-
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posażenia mieszkań (z wyłączeniem artykułów oświetleniowych),
elektroniką użytkową, sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz
częściami zamiennymi i akcesoriami do wymienionych wyrobów,
usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, 37 usługi
w zakresie montażu, instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD,
IT, GSM, GPS, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia
mieszkań (z wyłączeniem artykułów oświetleniowych), mediów elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.

(111) 330811
(220) 2019 08 27
(210) 503841
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732) KOWALEWSKA KAROLINA QUALITY FACTORY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) one trend
(540)

(591) czarny, niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.22
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo
biznesowe], optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, marketing ukierunkowany, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych,
reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, usługi w zakresie tworzenia
marki [reklama i promocja], usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 42 projektowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, programowanie stron internetowych,
aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, tworzenie witryn komputerowych, projektowanie komputerowych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, usługi testowania użyteczności stron internetowych,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, usługi testowania obciążenia
stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii czatów i forów internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie i tworzenie
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja
stron głównych i stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron
internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowania stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].
(111) 330812
(220) 2019 08 27
(210) 503848
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) KLUB SPORTOWY JUMPING EVENTS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FOULEE

(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 26.15.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi sportowe, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie
konkursów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, usługi
klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie turniejów sportowych, informacje na temat sportu.
(111) 330813
(220) 2019 09 02
(210) 504018
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) JABŁOŃSKI WITOLD, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.AKADEMIA.DŹWIĘKU.com.pl REZONANS ŹRÓDŁA
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.02,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 16 książki, okładki płyt CD i DVD papierowe, czasopisma
drukowane, ulotki, materiały reklamowe drukowane, materiały poglądowe drukowane, materiały naukowe i informacyjne drukowane,
wizytówki, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie niekonwencjonalnych metod leczenia oraz rehabilitacji, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, kongresów, 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, zamieszczanie treści i informacji na stronach
internetowych oraz kontach społecznościowych związanych z rezonansem źródła, dźwiękoterapią, muzykoterapią, terapią komórkową,
bioenergoterapią, rehabilitacją energetyczną, odnową biologiczną,
udzielanie informacji o technikach, narzędziach, terapiach z zastosowaniem następujących narzędzi: kamertony, gongi, misy dźwiękowe, monochordy, 44 usługi lecznicze, usługi terapeutyczne w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, usługi muzykoterapeutyczne
i dźwiękoterapeutyczne, usługi rehabilitacji energetycznej, fizykoterapii i odnowy biologicznej, usługi radiestezyjne, usługi bioenergoterapeutyczne, usługi diagnostyki i terapii energetycznej.
(111) 330814
(220) 2019 09 05
(210) 504140
(151) 2020 04 09
(441) 2019 12 23
(732) ILGEZEEM Ltd, Ryga (LV)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYCERSKI Kvass WARZONY W RYDZE 1863 BEZ
KONSERWANTÓW SŁOWIAŃSKI SMAK KVALITÄTES GARANTUA
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, żółty, biały, pomarańczowy
(531) 05.07.02, 09.01.10, 06.07.04, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.15,
24.03.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 32 napoje w tym napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne i energetyczne, napoje wyprodukowane z jęczmienia z ekstraktu słodowego, esencje
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, wody mineralne, syropy do napojów, pastylki do napojów, soki, soki owocowe,
soki warzywne, przecierowe soki, kwas chlebowy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, piwo w tym piwo słodowe, piwo
jęczmienne, kwas jęczmienny, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, wody stołowe, nektary owocowe, warzywne i warzywno-owocowe, soki, nektary, wody smakowe, produkty do wytwarzania napojów, wyciągi, esencje, koncentraty, zaprawy i syropy, napoje
instant, naturalnie fermentowany kwas chlebowy.

(111) 330815
(220) 2019 09 08
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732)	GEOTECHNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEOTECHNICA Toruń
(540)

(210) 504221

(591) zielony
(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 projektowanie budynków, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie
zapobiegania powodziom, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, poszukiwania
geologiczne, ekspertyzy geologiczne, sondowanie geologiczne działek budowlanych, pomiary lub badania geologiczne, inżynieria techniczna, inżynieria wodno-lądowa, inżynieria wałów przeciwpowodziowych, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną,
architektura, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, pomiary jako poszukiwania geologiczne, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie rurociągów, projektowanie architektoniczne,
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie na zamówienie
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji
kablowej i światłowodów, opracowywanie dokumentacji geologiczno
– inżynierskich, hydrogeologicznych i surowcowych.
(111) 330816
(220) 2019 09 08
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) JURCZYK MARCIN SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW
WIELOBRANŻOWYCH, Polanka Wielka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWOJSKI WYRÓB SPRAWDZONE PRODUKTY
(540)

(210) 504222

(220) 2019 09 08
(441) 2019 12 16

(732) KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr.Rentier
(540)

(531) 27.05.01, 09.03.04, 09.07.25
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi:
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług
developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing
nieruchomości, finansowanie inwestycji, sponsoring, ogłoszenia
drobne w zakresie nieruchomości, 38 usługi zapewniania dostępu
do for internetowych, usługi zapewniania dostępu do portali internetowych, dostarczanie interaktywnego serwisu ogłoszeniowego
on-line dla celów przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu, obrotu nieruchomościami oraz dla celów sprzedaży towarów i usług przez globalną
sieć komputerową, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku i obrazu,
usługi transmisji multimedialnych, usługi telekomunikacyjne, usługi
emisji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i kablowej, usługi agencji
prasowych, przesyłanie, dostarczanie i przedstawianie informacji
dla celów biznesowych lub domowych z banku danych przechowywanego na komputerze, emisja na żywo występów, przedstawień,
spektakli, koncertów, imprez i wydarzeń, wynajem, dzierżawa i leasing urządzeń i przyrządów komunikacyjnych, usługi abonenckie
w zakresie transmisji telewizyjnych i internetowych, dostarczanie
stron internetowych, udostępnianie i wypożyczanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, 43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów
w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia.
(111) 330818
(220) 2019 09 08
(210) 504228
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIONFISH
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 03.04.18, 05.07.10, 19.01.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów do peklowania, artykułów do wędzenia, artykułów spożywczych, marynat, soli do wędzenia, preparatów do wędzenia mięsa, przypraw,
mieszanek przypraw, przypraw smakowych do wędlin, suszonych
owoców, kawy, herbaty, yerba mate, olejów, soków, barwników spożywczych, nieelektrycznych maszynek do mięsa, elektrycznych maszynek do mięsa, maszyn do przetwarzania mięsa, części do maszyn
i maszynek do mięsa, noży, ostrzałek do noży, grillów, urządzeń wędzarniczych, garnków, kociołków, artykułów do produkcji alkoholu,
artykułów do wyrobu serów, artykułów do wyrobu chleba, książek.
(111) 330817
(151) 2020 04 01
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(210) 504225

(591) czarny, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
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obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub
hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, sprzedaż
artykułów sanitarnych, wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, farb,
lakierów, drewna, pojazdów, maszyn, akcesoriów samochodowych,
motorowych, rowerowych, sprzętu RTV, komputerów, urządzeń
budowlanych, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży
w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach
umowy franchisingowej, usługi kadrowe, księgowe, prowadzenie baz
danych, sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, wycena nieruchomości, pośrednictwo w zakresie, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, pożyczanie pod zastaw,
37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności
developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług
instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania
lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace
budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, usługi pralni, prasowalnie, usługi myjni, usługi stacji benzynowych, serwis pojazdów, usługi rewitalizacji mebli,
39 transport, magazynowanie, parkingi, przepakowywanie, organizowanie podróży, dostarczanie zakupów do odbiorców, 43 hotele,
motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne,
rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane
w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe, opieka nad dziećmi, 44 ośrodków ochrony
zdrowia, sanatoriów, ośrodków opieki nad osobami przewlekle chorymi, poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, spa, porady w zakresie ochrony zdrowia, porady dotyczące aktywnego i zdrowego trybu życia, usługi w zakresie: projektowania, budowania i pielęgnacji ogrodów, sadów, upraw
warzywnych, terenów zielonych, tępienie szkodników (w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie) oraz doradztwo i poradnictwo w w/w zakresie, układanie kompozycji kwiatowych, doradztwo w zakresie
urządzania terenów zielonych, usługi w zakresie szkółek roślinnych.

(111) 330819
(220) 2019 09 09
(210) 504234
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) TIXON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEKOSTER
(510), (511) 9 firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie)
do dawkowania leków, monitorowania warunków przechowywania
leków, monitorowania stanu magazynowego leków, oraz informowania o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków
oraz wezwania pomocy (SOS), oprogramowanie w postaci aplikacji
mobilnej do dawkowania leków, monitorowania warunków prze-

chowywania leków, monitorowania stanu magazynowego leków,
oraz informowania o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie
do leków oraz wezwania pomocy (SOS), urządzenie sensorowe wyposażone w programowalne przyciski służące m.in. do monitorowania dawkowania leków, monitorowania warunków przechowywania
leków, monitorowania stanu magazynowego leków, oraz informowania o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków
oraz wezwania pomocy (SOS), urządzenia sensorowe do z zakresu
Internetu Rzeczy [loT].

(111) 330820
(220) 2019 09 09
(210) 504241
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIVIA
(510), (511) 19 budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, 20 blaty stołowe, biblioteczki [regały na książki], wyroby stolarskie, przenośne biurka, krzesła, meble
biurowe, osprzęt niemetalowy do mebli, stoły, stojaki na książki [meble], 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 inwestycje finansowe, leasing finansowy, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 330821
(220) 2019 09 09
(210) 504245
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732)	GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIABETIHELP
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 330822
(220) 2019 09 09
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANOVA Since 1987
(540)

(210) 504251

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do projektowania wspieranego komputerowo (CAD), oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, publikacje elektroniczne, skanery 3D, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
wynajem nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, pośrednictwo w ob-
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rocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, usługi w zakresie remontów budynków, nadzór budowlany,
instalacja urządzeń sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
i wentylacyjnych, budowa dróg, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, renowacje i naprawa budynków, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, 40 drukowanie 3D, 41 kursy szkoleniowe, szkolenia komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, usługi szkoleniowe
dotyczące projektowania, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
usługi wydawnicze, 42 projektowanie budynków, usługi architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, usługi projektowania architektonicznego, usługi inżynieryjne, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą, tworzenie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów informatycznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
integracja systemów i sieci komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, usługi badawczo-rozwojowe, skanowanie
obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne].

(111) 330823
(220) 2019 09 09
(210) 504265
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) TATULIŃSKA MARIOLA EWA FIRMA HANDLOWA
HANDLOTEX, Szczecinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leśny RESORT
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie
hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie
usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, domy turystyczne, pensjonaty, domy gościnne, wynajem
domów letniskowych, wynajem domków letniskowych, zapewnianie
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zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach
wypoczynkowych, ośrodki wypoczynkowe.

(111) 330824
(220) 2019 09 10
(210) 504312
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) KRAJANOWSKI TOMASZ RAFAŁ DATIX, Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Terry
(510), (511) 5 substancje i preparaty weterynaryjne, także dla ptaków
i ryb, medyczne dodatki do żywności, środki dezynfekcyjne, fungicydy, pestycydy dla zwierząt domowych i bydła, także w postaci
pudrów, w sprayu lub obroży, medyczne szampony i detergenty dla
zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, żywe zwierzęta, żywność dla
zwierząt, karma dla ptaków i ryb, słód, skorupa wapienna mątwy (dla
ptaków w klatkach), kości dla psów, pasza, świeże owoce i jarzyny,
ziemniaki i preparaty z tych towarów jako dodatki do żywności.
(111) 330825
(220) 2019 09 11
(210) 504319
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	NET MARINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) net marine group
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie ryzykiem finansowym,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, planowanie i zarządzanie finansowe, zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi,
zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału
rozwojowego, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne,
udostępnianie informacji finansowych na rzecz specjalistów w dziedzinie zarządzania portfelem, do celów zarządzania portfelem, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, usługi finansowania zakupu statków, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 37 usługi stoczniowe, usługi
stoczni marynarki wojennej, zarządzanie projektem budowy, usługi
zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi na miejscu budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, usługi zarządzania budową, budowa
statków i budowa statków na zamówienie, rozbiórka statków, naprawa lub konserwacja statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów
statków, instalowanie systemów wykrywania pożarów.
(111) 330826
(220) 2019 09 12
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) WAGNER PIOTR, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A3D ARCHITEKCI

(210) 504373
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(540)

(111) 330830
(220) 2019 09 16
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) SMOLIK MAREK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NUDE ATELIER
(510), (511) 25 odzież, koszulki, bluzy.

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 nadzór budowlany, informacja budowlana, 42 architektura, doradztwo budowlane w tym konsultacje i porady projektowe, projektowanie budynków w tym: projektowanie koncepcyjne,
projektowanie budowlane, projektowanie wykonawcze, projektowanie dekoracji wnętrz i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, projekty wnętrz pomieszczeń w tym: kuchni łazienek,
salonów i sypialni, tworzenie logo w celu tworzenia tożsamości firmy,
projektowanie: banerów reklamowych, szyldów, bilbordów, logotypów, znaków identyfikacyjnych dla firm, projektowanie mebli w tym
mebli kuchennych oraz innych elementów wyposażenia wnętrza.

(111) 330831
(220) 2019 10 29
(210) 506198
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dentica
(540)

(111) 330827
(220) 2019 09 13
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	ŁOZIŃSKI MICHAŁ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cocktail Bar 17 SCHODÓW SWING & BLUES
(540)

(210) 504413

(210) 504506

(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 330832
(220) 2019 10 29
(210) 506203
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dentica
(540)

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 330828
(220) 2019 09 27
(210) 504458
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OŚRODEK CENTRUM KIMKOLWIEK JESTES-JESTES TU MILE
WIDZIANY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 330833
(220) 2019 10 29
(210) 506205
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. [BLACK FROM NATURE]
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 44 porady psychologiczne, placówki opieki medycznej.
(111) 330829
(220) 2019 09 27
(210) 504460
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OŚRODEK CENTRUM TWÓJ PSYCHOLOG W CENTRUM MIASTA
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16
(510), (511) 44 porady psychologiczne, placówki opieki medycznej.

(591) złoty, biały, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 330834
(220) 2019 09 17
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) ŚWIAT OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wszystkowidzący

(210) 504515
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(540)
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(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia, konferencje, warsztaty i wykłady
z dziedziny okulistyki i optyki, 44 usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi optyczne,
usługi badania wzroku [zakłady optyczne], usługi okulistyczne.
(111) 330835
(220) 2019 09 17
(210) 504518
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smaQ Brasserie
(540)

(591) biały, ciemnoszary, ciemnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy
firmowe, kawiarnia, koktajlbar, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi
restauracyjne sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
hotelowych, usługi obiektów gościnnych, restauracje samoobsługowe, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów,
organizacja przyjęć weselnych, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości.

(591) biały, szary, zielony, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330838
(220) 2019 09 19
(210) 504607
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by IL MAESTRO
(540)

(111) 330836
(220) 2019 09 19
(210) 504605
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ANGELO
(540)
(591) biały, szary, zielony, brązowy, czerwony, czarny
(531) 04.02.20, 27.05.01, 29.01.15, 03.04.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.

(591) biały, szary, srebrny, złoty, czarny
(531) 04.05.12, 11.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330837
(220) 2019 09 19
(210) 504606
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by IL MAESTRO

(111) 330839
(220) 2019 09 19
(210) 504608
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VALLE NOSTRO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330840
(220) 2019 09 20
(210) 504637
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732)	ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOGIMP
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(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
34 tytoń, wyroby tytoniowe, 35 usługa handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą stron internetowych napoi bezalkoholowych,
piwa, napoi alkoholowych.

(111) 330841
(220) 2019 09 20
(210) 504639
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUKAO
(540)

(591) biały, szary, brązowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 22.05.10, 22.05.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330842
(220) 2019 09 20
(210) 504641
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPACA
(540)

(591) biały, szary, brązowy, czerwony, zielony, niebieski, złoty,
pomarańczowy, fioletowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 04.05.21, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330843
(220) 2019 09 20
(210) 504642
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELIXIR COTE AZUR
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
(111) 330844
(220) 2019 09 20
(210) 504688
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANDEMMEDIA

(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, broszury,
czasopisma [periodyki], kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, biurowe urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne], materiały drukowane, opakowania do butelek z tektury lub
papieru, przybory do pisania [materiały piśmienne], drukowane rozkłady
i repertuary godzinowe, rury tekturowe, teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wydruki graficzne, znaczki pocztowe, 35 agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, prób, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, analizy rynku,
badania rynku, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 telewizja kablowa, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 41
wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, wypożyczanie filmów kinowych,
obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej], komponowanie
muzyki, organizowanie loterii, montaż taśm wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
usługi związane z obrazami cyfrowymi, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], pisanie scenariuszy, produkcja filmów,
produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych
i programów telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
radiowe programy rozrywkowe, informacja o rozrywce, organizowanie
i prowadzenie seminariów, studia filmowe, studia nagrań, produkcja
filmów na taśmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, organizowanie i obsługa zjazdów.
(111) 330845
(220) 2019 09 20
(210) 504694
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) SEMENIUK DOROTA, SEMENIUK MACIEJ MANDU
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pierogarnia MANDU
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, kafeterie (bufety), usługi barowe.
(111) 330846
(151) 2020 03 27

(220) 2019 09 20
(441) 2019 11 18

(210) 504695
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(732)	GOŁĘBSKA-MARCINKIEWICZ MAŁGORZATA P.H.U. MARGO,
Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cascara HERBATA KAWOWA
(540)

(591) brązowy, czerwony
(531) 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, kawa, 32 napoje bezalkoholowe, napary.
(111) 330847
(220) 2019 09 23
(210) 504713
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEASHELL
(540)

(591) jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 06.03.01, 06.03.02, 03.11.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330848
(220) 2019 09 23
(210) 504714
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE NEW LAND
(540)

(591) jasnoszary, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 330849
(220) 2019 09 23
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732)	NOWICKI JAKUB HIDO, Bobrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) butik your new style
(540)

(591) biały, różowy
(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12

(210) 504723
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(510), (511) 18 etui na karty [portfele], etui na klucze, parasole, plecaki, podróżne torby na ubranie, sznurkowe siatki na zakupy, torby,
torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach,
torby plażowe, torby turystyczne, torebki, 25 nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe,
odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, opaski
na głowę, palta, pantofle domowe, paski [odzież], pikowane kurtki
[odzież], piżamy, podkoszulki sportowe, poncza, rajstopy, rękawiczki,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze,
body [bielizna], bokserki, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia
głowy, getry [ochraniacze] zakładane na buty, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kąpielówki,
kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, maski na oczy do spania, 35 reklama, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową,
organizowanie targów handlowych, promocja sprzedaży za pomocą
witryny internetowej, mediów elektronicznych, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w handlu,
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 330850
(220) 2019 09 23
(210) 504738
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 26.03.07, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
sprzedaży i promocji, zarządzanie programami lojalnościowymi
wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, wynajem pomocy reklamowych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, udzielanie
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych,
udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału
reklamowego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek],
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, reklama zewnętrzna, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe,
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produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy
towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw
do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji
zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi
edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 330851
(220) 2019 09 23
(210) 504742
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.03.07, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
sprzedaży i promocji, zarządzanie programami lojalnościowymi
wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, wynajem pomocy reklamowych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, udzielanie
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych,
udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału
reklamowego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek],
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, reklama zewnętrzna, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy
towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw

do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji
zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi
edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 330852
(220) 2019 09 23
(210) 504744
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ENTERODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 330853
(220) 2019 09 23
(210) 504752
(151) 2020 03 27
(441) 2019 11 18
(732) WOŁOSIUK FILIP HUNA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUNA CLOTHING
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 kurtki damskie, płaszcze damskie, żakiety damskie, sukienki.
(111) 330854
(220) 2019 09 23
(210) 504760
(151) 2020 03 18
(441) 2019 10 28
(732) MALCZEWSKI MARIUSZ ANCHEM PLUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ANCHEM plus
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.05.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy dla chemii, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg
zjawiska w czasie], 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42
analizy chemiczne, badania chemiczne, usługi chemiczne.
(111) 330855
(220) 2019 09 24
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOSONEK

(210) 504765
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(540)

(591) srebrny, granatowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne stosowane do nosa, środki lecznicze w formie sprayu do nosa, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety zawierające olej
lniany i sole mineralne, medyczne preparaty do udrażniania dróg
oddechowych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
preparaty odkażające i bakteriobójcze do celów medycznych, produkty medyczne do nosa z olejami roślinnymi, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, wyroby medyczne do udrażniania dróg
oddechowych, 10 inhalatory, aspiratory do nosa, rozpylacze aerozoli
do celów medycznych, zakraplacze do celów medycznych.
(111) 330856
(220) 2019 09 25
(210) 504824
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732)	ADAMED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADAMED TECHNOLOGY
(540)

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe w zakresie innowacyjnych projektów naukowych, badawczych, technicznych i technologicznych,
pozyskiwanie funduszy na wynalazki i prace badawczo-rozwojowe,
pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych i naukowych, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, analizy inwestycyjne, analizy
finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji, pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo, powiernictwo inwestycyjne,
usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, prognozy finansowe, sponsorowanie finansowe, sporządzanie raportów i analiz finansowych,
transakcje finansowe, udostępnianie i aranżowanie finansowania,
udzielanie gwarancji, poręczeń i zabezpieczeń, udzielanie informacji
inwestycyjnych, usługi w zakresie zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badań dotyczących finansów,
usługi doradcze dotyczące finansów, usługi doradcze dotyczące
inwestycji, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi w zakresie zarządzania
inwestycjami i funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, crowdfunding.
(111) 330857
(220) 2019 09 25
(210) 504826
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW ULUBIONY SMAK POLAKÓW
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 330858
(220) 2019 09 25
(210) 504833
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732)	ADAMED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADAMED TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, granatowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe w zakresie innowacyjnych projektów naukowych, badawczych, technicznych i technologicznych,
pozyskiwanie funduszy na wynalazki i prace badawczo-rozwojowe,
pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych i naukowych, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, analizy inwestycyjne, analizy
finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji, pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo, powiernictwo inwestycyjne,
usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, prognozy finansowe, sponsorowanie finansowe, sporządzanie raportów i analiz finansowych,
transakcje finansowe, udostępnianie i aranżowanie finansowania,
udzielanie gwarancji, poręczeń i zabezpieczeń, udzielanie informacji
inwestycyjnych, usługi w zakresie zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badań dotyczących finansów,
usługi doradcze dotyczące finansów, usługi doradcze dotyczące
inwestycji, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi w zakresie zarządzania
inwestycjami i funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, crowdfunding.
(111) 330859
(220) 2019 09 25
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zenit
(540)

(210) 504839

(591) pomarańczowy, żółty, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 5 środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie.
(111) 330860
(220) 2019 09 26
(210) 504884
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pure ice
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lody, lody spożywcze, 32 woda, woda pitna, woda aromatyzowana, woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana, woda niegazowana, woda selcerska, woda mineralizowana, woda wzbogacona
odżywczo, woda pitna z witaminami, napoje, napoje izotoniczne,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, na-
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poje orzeźwiające, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące,
napoje owocowe, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje
dla sportowców, napoje z guaraną, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje mrożone, napoje mrożone owocowe, napoje mrożone warzywne, napoje gazowane i niegazowane na bazie soków
owocowych i/lub warzywnych, soki owocowe, mrożone soki owocowe, napoje typu smoothie, napoje owocowe z koncentratu, esencje
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej lodu naturalnego lub sztucznego, w tym, lodu w kostkach,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej poprzez Internet
lodu naturalnego lub sztucznego, w tym, lodu w kostkach, usługi
w zakresie opracowania i organizowania programów promocyjnych,
usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych,
w tym dystrybucja i publikowanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie prowadzenia działań reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia wielkoformatowych kampanii reklamowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów w celach gospodarczych lub reklamowych, usługi doradztwa dotyczącego targów
i wystaw dla celów gospodarczych, usługi badania opinii społecznej,
usługi badania rynku, usługi uzyskiwania i systematyzowania danych
do komputerowych baz danych, usługi tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi marketingowe, usługi kreowania
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, 39 usługi w zakresie
składowania i transportu chłodniczego.

(111) 150833
(111) 151422
(111) 151486
(111) 151604

(180) 2030 07 13
(180) 2030 06 28
(180) 2030 07 19
(180) 2030 05 23

(111) 151625
(111) 151696
(111) 151792
(111) 152253
(111) 152342
(111) 152674
(111) 152916
(111) 153019
(111) 153203

(180) 2030 06 03
(180) 2030 07 31
(180) 2030 07 10
(180) 2030 07 17
(180) 2030 08 09
(180) 2030 08 17
(180) 2030 08 24
(180) 2030 10 02
(180) 2030 08 24

Przedłużenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 049725
(111) 058231
(111) 058325
(111) 059205
(111) 067060
(111) 067863
(111) 068448
(111) 069033
(111) 069192
(111) 069279
(111) 069613
(111) 069614
(111) 069636
(111) 069647
(111) 069939
(111) 069951
(111) 069952
(111) 069974
(111) 071368
(111) 071390
(111) 136845
(111) 138079
(111) 147933
(111) 149777
(111) 150508

(180) 2030 12 07
(180) 2030 09 02
(180) 2030 08 28
(180) 2030 08 11
(180) 2030 03 19
(180) 2030 08 16
(180) 2030 09 27
(180) 2030 09 18
(180) 2030 08 31
(180) 2030 10 12
(180) 2030 10 29
(180) 2030 10 29
(180) 2030 11 07
(180) 2030 11 13
(180) 2030 09 07
(180) 2030 09 12
(180) 2030 09 12
(180) 2030 10 19
(180) 2031 03 08
(180) 2030 09 19
(180) 2030 08 09
(180) 2030 10 24
(180) 2030 03 28
(180) 2030 05 31
(180) 2030 03 04

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: lody, lody spożywcze,
lody spożywcze w proszku, sorbety
jako lody, torty lodowe, rolady lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, napoje chłodzące na bazie
kakao, czekolady, kawy, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze,
słodycze, cukierki, środki wiążące
do lodów spożywczych.

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych,
węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe, oraz
ich polimery, propan, etylen, propylen, polietylen, polipropylen,
butadien, benzen, toluen, frakcja
etylobenzenowa, frakcje C4, węglowodory C9 i wyższe, fenol,
aceton, kumen, rozpuszczalniki,
aromaty, glikole etylenowe, tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, chemiczne substancje,
wodór i gazy wodorowe, dodatki
chemiczne do paliw, smarów,
gazy do celów przemysłowych,
oleje do rozdzielania, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne; 4: paliwa, gazy płynne,
benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe, lotnicze,
koks naftowy, ksyleny, smary,
paliwa ropopochodne, dodatki
niechemiczne do paliw; 37: usługi budowlane, usługi w zakresie
działalności budowlanej w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz
produktami chemicznymi, usługi
budowlane w zakresie transportu
drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw,
usługi w zakresie napraw i dokonywania remontów urządzeń,
instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków
transportu, usługi instalacyjne,
usługi w zakresie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu, usługi w zakresie stacji paliw w tym
kosmetyka pojazdowa w postaci
czyszczenia, mycia, woskowania
i polerowania pojazdów,.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 15/2020
(111) 153278
(111) 153970
(111) 154809
(111) 154810
(111) 154886
(111) 155061
(111) 155223
(111) 155224
(111) 156008
(111) 156070
(111) 156136
(111) 157648
(111) 157649
(111) 157728
(111) 158044
(111) 158233
(111) 160039
(111) 160948
(111) 160949
(111) 161824
(111) 166012
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(180) 2031 01 24
(180) 2030 10 10
(180) 2030 10 26
(180) 2030 10 26
(180) 2030 11 08
(180) 2030 11 08
(180) 2030 10 26
(180) 2030 10 26
(180) 2031 01 30
(180) 2030 09 27
(180) 2031 02 26
(180) 2030 10 26
(180) 2030 10 26
(180) 2030 12 07
(180) 2031 02 20
(180) 2030 08 16
(180) 2031 07 23
(180) 2030 11 08
(180) 2030 11 08
(180) 2030 08 31
(180) 2030 11 16

(111) 166811 (180) 2030 05 11

(111) 168811
(111) 170501
(111) 176902
(111) 184551
(111) 234482

(180) 2030 03 21
(180) 2030 08 16
(180) 2030 09 15
(180) 2030 11 08
(180) 2029 10 05

(111) 236323
(111) 236601
(111) 236822
(111) 237461
(111) 238249

(180) 2029 12 29
(180) 2030 02 01
(180) 2030 07 06
(180) 2030 07 02
(180) 2030 06 07

(111) 238906
(111) 238907
(111) 240035
(111) 240334
(111) 241203
(111) 241213
(111) 241296
(111) 241458

(180) 2030 07 01
(180) 2030 07 01
(180) 2030 06 02
(180) 2030 05 29
(180) 2030 07 21
(180) 2030 08 09
(180) 2030 07 30
(180) 2030 08 24

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: torebki do pakowania z tworzyw sztucznych, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania; 35: prowadzenie sklepu/
hurtowni oferującej opakowania
z tworzyw sztucznych, artykuły
papiernicze i artykuły biurowe.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: mąka spożywcza,
potrawy na bazie mąki z wyłączeniem makaronów, chleba i wyrobów cukierniczych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 11: urządzenia do filtrowania akwariów, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody,
urządzenia do filtrowania wody.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety i inna żywność dietetyczna
do celów leczniczych, odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów do celów
leczniczych, leki dla ludzi, leki
pomocnicze, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych,
środki przeciwbólowe, balsamy
do celów leczniczych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 241515
(111) 241597
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(180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(180) 2030 05 27 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: szkło budowlane,
alabastrowe,
bezodpryskowe,
izolacyjne, okienne dla budownictwa, okienne szklane tafle dla
budownictwa, granulat szklany
do znakowania dróg, niemetalowe ramy dla szklarni, szklarnie
przenośnie niemetalowe, szyby,
szyby zespolone, szyby termoizolacyjne, witraże; 37: usługi szklarskie, instalowanie, montaż, dopasowywanie, konserwacja szyb
oraz okien.
(111) 241801 (180) 2030 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 241966 (180) 2030 05 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: książki elektroniczne,
publikacje elektroniczne, kalkulatory elektroniczne, dekodery telewizyjne, osobiste rejestratory audio
i wideo, drukarki komputerowe,
fotokopiarki, telekopiarki, system
nawigacji satelitarnej, globalny
system pozycjonowania (GPS), osobiste odtwarzacze multimedialne,
telefony komórkowe, palmtopy
(PDA), zestawy telefoniczne, słuchawki, mikrofony, słowniki elektroniczne, myszki komputerowe,
płytki drukowane, skanery linii
papilarnych, transformatory, zasilacze, komputerowe urządzenia
sieciowe, komputerowe bramy sieciowe, konwertery sygnału sieciowego, konwertery sieciowe, mostki
sieciowe, osobiste centra rozrywki,
rutery sieciowe, karty sieciowe,
złącza elektryczne, komputery, modemy, stacje dysków, aparaty cyfrowe, diody, diody emitujące światło,
odbiorniki telewizyjnego sygnału
satelitarnego, konwertery telewizyjnego sygnału satelitarnego,
odtwarzacze DVD, magnetowidy,
odtwarzacze cyfrowych dysków
audio i wideo, obudowy telefoniczne, telefony z aparatami fotograficznymi, samochodowe zestawy
głośnomówiące do telefonów komórkowych, odbiorniki wideo dla
telefonów komórkowych, telefony
przenośne, notebooki, urządzenia
do przechowywania dysków, twarde dyski, napędy twardych dysków, napędy dysków optycznych,
przenośne twarde dyski, aparaty
fotograficzne, ładowarki akumulatorów, ładowarki do urządzeń elektrycznych, uchwyty do telefonów
komórkowych, końcowe urządzenia przydzielające sygnał, terminale
sieciowe, sieci Integrated Services
Digital Network (ISDN), urządzenia telekomunikacyjne, terminale
ISDN, przełączniki ISDN, telefony
ISDN, karty komputerowe ISDN,
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zdalne sterowanie ISDN, urządzenia telekomunikacyjne ISDN, modemy ISDN i transformatory ISDN,
odbiorniki wideo na żądanie, automatyczne sekretarki, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, telefony bezprzewodowe, ciekłokrystaliczne monitory komputerowe,
telewizory ciekłokrystaliczne, komputerowe urządzenia do przechowywania danych, wielofunkcyjne
urządzenia biurowe zawierające
drukarki komputerowe, kopiarki, telekopiarki i skanery, przewody USB;
40: specjalistyczna obróbka materiałów dotycząca wytwarzania
książek elektronicznych, publikacji
elektronicznych, kalkulatorów elektronicznych, dekoderów telewizyjnych, osobistych rejestratorów
audio i wideo, drukarek komputerowych, fotokopiarek, telekopiarek,
systemów nawigacji satelitarnej,
globalnego systemu pozycjonowania (GPS), osobistych odtwarzaczy
multimedialnych, telefonów komórkowych, palmtopów (PDA), zestawów telefonicznych, słuchawek,
mikrofonów, słowników elektronicznych, myszy komputerowych,
płytek drukowanych, skanerów
linii papilarnych, transformatorów,
zasilaczy, komputerowych urządzeń sieciowych, komputerowych
bram sieciowych, konwerterów
sygnału sieciowego, konwerterów
sieciowych, mostków sieciowych,
osobistych centrów rozrywki, ruterów sieciowych, kart sieciowych,
złączy elektrycznych, komputerów, modemów, stacji dysków,
aparatów cyfrowych, diod, diod
emitujących światło, odbiorników
telewizyjnego sygnału satelitarnego, konwerterów telewizyjnego
sygnału satelitarnego, odtwarzaczy DVD, magnetowidów, odtwarzaczy cyfrowych dysków audio
i wideo, obudów telefonicznych,
telefonów z aparatami fotograficznymi, samochodowych zestawów
głośnomówiących do telefonów
komórkowych, odbiorników wideo
dla telefonów komórkowych, telefonów przenośnych, notebooków,
urządzeń do przechowywania
dysków, twardych dysków, napędów twardych dysków, napędów
dysków optycznych, przenośnych
twardych dysków, aparatów fotograficznych, ładowarek akumulatorów, ładowarek do urządzeń
elektrycznych, uchwytów do telefonów komórkowych, końcowych
urządzeń przydzielających sygnał,
terminali sieciowych, sieci Integrated Services Digital Network (ISDN),

(111) 242157
(111) 242244
(111) 242251
(111) 242363
(111) 242364
(111) 242365
(111) 242492
(111) 242860
(111) 242861
(111) 242862
(111) 242863
(111) 242870

(180) 2030 07 13
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 27
(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 26
(180) 2030 09 27
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 09

(111) 242900 (180) 2030 09 17

(111) 243087 (180) 2030 09 07
(111) 243221 (180) 2030 07 22
(111) 243347 (180) 2030 11 04

urządzeń
telekomunikacyjnych,
terminali ISDN, przełączników ISDN,
telefonów ISDN, kart komputerowych ISDN, zdalnego sterowania
ISDN, urządzeń telekomunikacyjnych ISDN, modemów ISDN i transformatorów ISDN, odbiorników
wideo na żądanie, automatycznych
sekretarek, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, telefonów bezprzewodowych, ciekłokrystalicznych monitorów komputerowych,
telewizorów ciekłokrystalicznych,
komputerowych urządzeń do przechowywania danych, wielofunkcyjnych urządzeń biurowych zawierających drukarki komputerowe,
kopiarki, telekopiarki i skanery,
przewodów USB, lamp, żarówek
elektrycznych, urządzeń i instalacji
oświetleniowych, lamp kierunkowskazów do samochodów, reflektorów do pojazdów, tylnych świateł
do pojazdów, lamp diodowych LED,
żarówek diodowych LED według
specyfikacji klienta.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: bramy segmentowe
metalowe, rolety metalowe, kraty
metalowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 25: części odzieży
w tym również części odzieży
sportowej, kostium gimnastyczny, buty w tym również buty
sportowe, rekreacyjne, nakrycia
głowy; 35: prezentacja towarów
w dziedzinie mediów w handlu
detalicznym, towary i prezentacja w usługach, prezentacja towarów w celach reklamowych,
zestawienie towarów dla osób
trzecich z zamiarem prezentacji
lub do sprzedaży, komercjalne
administrowanie licencji towarów
i usług dla osób trzecich, usługa
(uzyskanie towarów i usług dla innych przedsiębiorstw), pośrednictwo powierzchni reklamowych,
również w Internecie, przeprowadzanie aukcji i licytacji, również
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(111) 243553
(111) 243641
(111) 243731
(111) 243740
(111) 243747
(111) 243821

(111) 243947
(111) 244041
(111) 244267
(111) 244268
(111) 244269
(111) 244306
(111) 244379
(111) 244472
(111) 244727
(111) 244728
(111) 244756
(111) 244809
(111) 245085
(111) 245319
(111) 245320
(111) 245415
(111) 245476
(111) 245626
(111) 245627
(111) 246453
(111) 246480
(111) 246529
(111) 246930
(111) 246958
(111) 246992
(111) 247525
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(180) 2030 10 11
(180) 2030 09 09
(180) 2030 06 07
(180) 2030 09 03
(180) 2030 09 17
(180) 2030 10 04

(180) 2030 08 06
(180) 2030 11 17
(180) 2030 12 20
(180) 2030 12 20
(180) 2030 12 20
(180) 2030 10 06
(180) 2030 10 18
(180) 2030 10 26
(180) 2030 12 09
(180) 2030 12 09
(180) 2030 06 26
(180) 2030 12 27
(180) 2030 12 10
(180) 2030 12 17
(180) 2030 12 17
(180) 2030 08 23
(180) 2030 11 29
(180) 2030 09 13
(180) 2030 09 13
(180) 2030 06 17
(180) 2030 08 25
(180) 2030 10 26
(180) 2030 09 08
(180) 2031 01 24
(180) 2031 02 21
(180) 2030 12 20

w Internecie, zamówienia, service
w dostawach, udzielanie informacji, porady dla konsumentów
w sprawach dotyczących handlu,
reklamy on-line w systemach
komputerowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki
do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów
leczniczych, suplementy diety
do celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, wyroby medyczne,
materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
środki do zwalczania robactwa,
fungicyd, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 247526
(111) 247527
(111) 248310
(111) 248490
(111) 248835
(111) 248836
(111) 249052
(111) 249071
(111) 250988
(111) 251848
(111) 255583
(111) 255584
(111) 260431
(111) 260762

(180) 2030 12 20
(180) 2030 12 20
(180) 2030 07 19
(180) 2031 03 09
(180) 2030 09 15
(180) 2030 09 15
(180) 2030 08 13
(180) 2031 02 21
(180) 2030 09 24
(180) 2030 10 26
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 14
(180) 2031 02 28
(180) 2030 08 30

89
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 256235
(210) 380417
(210) 506945
(210) 506792
(210) 506610
(210) 506473
(210) 506426
(210) 510102
(210) 509723
(210) 509662
(210) 509653
(210) 508285
(210) 508091
(210) 507937
(210) 507236
(210) 479361
(210) 510565
(210) 510380
(210) 510378
(210) 510104
(210) 431427
(210) 505267
(210) 505238
(210) 504737
(210) 509339
(210) 509267
(210) 509175
(210) 509093
(210) 509038
(210) 508347
(210) 508314
(210) 471457
(210) 469711
(210) 495323
(210) 490764
(210) 443377
(210) 442695
(210) 441791
(210) 440795
(210) 440401
(210) 449506
(210) 449412

08/2003
10/2011
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT01/2018
U
U
U
U
23/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
20/2015
18/2015
17/2015
14/2015
14/2015
5/2016
5/2016

(210) 448531
(210) 457827
(210) 456782
(210) 455794
(210) 450870
(210) 461175
(210) 458630
(210) 458628
(210) 458626
(210) 475519
(210) 475306
(210) 472988
(210) 501178
(210) 501174
(210) 500399
(210) 500360
(210) 500294
(210) 488838
(210) 482625
(210) 479253
(210) 479252
(210) 476623
(210) 476432
(210) 499353
(210) 496850
(210) 496368
(210) 500234
(210) 500232
(210) 500231
(210) 500228
(210) 500210
(210) 489957
(210) 503951
(210) 503412
(210) 502981
(210) 502919
(210) 502708
(210) 502347
(210) 502026
(210) 501462
(210) 287142
(210) 409112

3/2016
U
U
U
7/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT01/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
03/2005
09/2013
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(210) 404810
(210) 407553
(210) 409341
(210) 415653
(210) 418338
(210) 419360
(210) 422033
(210) 426026
(210) 426310
(210) 426312
(210) 426736
(210) 429476
(210) 432842
(210) 475520
(210) 436306
(210) 425146
(210) 489085
(210) 486003
(210) 477528

26/2012
06/2013
09/2013
20/2013
25/2013
01/2014
06/2014
13/2014
14/2014
14/2014
14/2014
19/2014
26/2014
U
06/2015
12/2014
U
U
U

(210) 475826
(210) 475824
(210) 436314
(210) 503433
(210) 503839
(210) 504189
(210) 504204
(210) 510384
(210) 501782
(210) 449375
(210) 509789
(210) 508981
(210) 508391
(210) 505309
(210) 508385
(210) 508365
(210) 432895
(210) 500302
(210) 414208

U
U
06/2015
U
U
U
U
U
U
5/2016
U
U
U
U
U
U
26/2014
U
18/2013

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 506348
(210) 510563
(210) 444913
(210) 478801
(210) 495722
(210) 404686
(210) 404685
(210) 385195
(210) 423620
(210) 495792
(210) 415236
(210) 438665
(210) 438664
(210) 403919
(210) 505335
(210) 505337
(210) 506254
(210) 506255
(210) 508927
(210) 508933
(210) 509039

U
U
23/2015
ZT05/2018
U
26/2012
26/2012
17/2011
09/2014
ZT32/2019
20/2013
11/2015
11/2015
24/2012
U
U
U
U
U
U
U

(210) 509345
(210) 509346
(210) 509806
(210) 509840
(210) 510145
(210) 510146
(210) 510372
(210) 510383
(210) 510385
(210) 510386
(210) 510397
(210) 510431
(210) 510432
(210) 510434
(210) 510781
(210) 511595
(210) 511835
(210) 450362
(210) 500098
(210) 511472

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
10/2016
ZT33/2019
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 421333
04/2014
(210) 438323
10/2015
(210) 422371
06/2014
(210) 442394
18/2015
(210) 433363
01/2015
(210) 445948
24/2015
(210) 433388
01/2015
(210) 446441
25/2015
(210) 435806
05/2015
(210) 446448
25/2015
(210) 435808
05/2015
(210) 447155
26/2015

(210) 448138
(210) 448971
(210) 448995
(210) 462974
(210) 465644
(210) 467657
(210) 475830
(210) 478751
(210) 484253
(210) 488817
(210) 488874
(210) 490567
(210) 491471
(210) 492549
(210) 492553
(210) 492555
(210) 492556
(210) 492599
(210) 492600
(210) 493353
(210) 494972
(210) 495119
(210) 495123
(210) 495130
(210) 495137
(210) 495140
(210) 495141
(210) 495577
(210) 495866
(210) 495867
(210) 495910
(210) 496276
(210) 496322
(210) 496570
(210) 496618
(210) 496742
(210) 496748
(210) 496751
(210) 496842
(210) 496884
(210) 497127
(210) 497148
(210) 497324
(210) 497599
(210) 497615
(210) 497619
(210) 497811
(210) 497875
(210) 497945
(210) 498124
(210) 498130
(210) 498133
(210) 498227
(210) 498232
(210) 498276
(210) 498325
(210) 498331
(210) 498335
(210) 498338

02/2016
04/2016
04/2016
06/2019
48/2018
23/2019
09/2019
18/2019
13/2019
31/2019
10/2019
07/2019
48/2018
22/2019
22/2019
22/2019
22/2019
31/2019
31/2019
21/2019
25/2019
22/2019
22/2019
30/2019
25/2019
30/2019
30/2019
24/2019
17/2019
17/2019
25/2019
16/2019
21/2019
24/2019
26/2019
21/2019
21/2019
21/2019
21/2019
25/2019
25/2019
17/2019
27/2019
18/2019
18/2019
24/2019
22/2019
29/2019
24/2019
22/2019
21/2019
21/2019
30/2019
22/2019
26/2019
29/2019
24/2019
27/2019
22/2019

(210) 498344
(210) 498351
(210) 498442
(210) 498564
(210) 498573
(210) 498577
(210) 498580
(210) 498591
(210) 498689
(210) 498690
(210) 498698
(210) 498704
(210) 498709
(210) 498789
(210) 498860
(210) 499038
(210) 499047
(210) 499049
(210) 499133
(210) 499276
(210) 499280
(210) 499342
(210) 499370
(210) 499650
(210) 499813
(210) 499949
(210) 500109
(210) 500129
(210) 500133
(210) 500137
(210) 500175
(210) 500244
(210) 500245
(210) 500248
(210) 500249
(210) 500371
(210) 500523
(210) 500524
(210) 500534
(210) 500561
(210) 500562
(210) 500563
(210) 500564
(210) 500570
(210) 500574
(210) 500592
(210) 500630
(210) 500682
(210) 500691
(210) 500884
(210) 501131
(210) 501203
(210) 501206
(210) 501613
(210) 501627
(210) 501696
(210) 501927
(210) 346952

22/2019
24/2019
31/2019
23/2019
22/2019
26/2019
26/2019
26/2019
26/2019
26/2019
27/2019
27/2019
28/2019
26/2019
28/2019
24/2019
24/2019
26/2019
27/2019
25/2019
25/2019
25/2019
25/2019
26/2019
26/2019
28/2019
30/2019
29/2019
30/2019
29/2019
27/2019
30/2019
28/2019
28/2019
28/2019
31/2019
28/2019
28/2019
28/2019
28/2019
28/2019
28/2019
28/2019
29/2019
29/2019
29/2019
30/2019
29/2019
29/2019
32/2019
32/2019
32/2019
32/2019
32/2019
32/2019
33/2019
33/2019
01/2009

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 321913

(141) 2019 10 15 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05: suplementy diety dla niemowląt oraz
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suplementy diety dla ludzi; dodatki dietetyczne; lecznicze dodatki
do żywności; dodatki odżywcze;
dodatki witaminowe; dietetyczne
dodatki do żywności; suplementy
dietetyczne i odżywcze; suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych; suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi; suplementy diety i preparaty dietetyczne; suplementy diety składające się
z witamin; suplementy ziołowe; suplementy żywnościowe; witaminy
i preparaty witaminowe – wszystkie wyżej wymienione towary dla
niemowląt.

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 296133
09/2017
2020 03 03
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 17.02.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 313776
01/2019
2019 11 28
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.07.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 319559
07/2019
2020 03 13
Sprostowano oczywista omyłkę w decyzji z dnia 02.04.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 322367
11/2019
2020 02 25
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.06.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 078017 A. Wykreślono: Kasper Group LLC a Delaware limited liability company, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
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Wpisano: Nine West Apparel Holdings LLC, Broadway, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078017 A. Wykreślono: Nine West Apparel Holdings LLC,
Broadway, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands
Group Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078017 A. Wykreślono: Premier Brands Group Holdings
LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier
Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 115252 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 137716 D. Wpisano: „W dniu 13 lutego 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 2612/20/873) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2637919 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-137716 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BPM MEZZANINE FUND SICAV-SIF, SCA z siedzibą
w Luksemburgu, Luksemburg wobec ZOO FACTORY INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 142309 D. Wykreślono: „W dniu 08 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn.. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4846/19/810) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628820 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-142309 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 144983 A. Wykreślono: A. MENARINI FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L., Sede Via Sette Santi 3 50131, Florencja, Włochy;
Wpisano: A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L,
Florencja, Włochy.
(111) 144984 A. Wykreślono: A. MENARINI FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L., Sede Via Sette Santi 3 50131, Florencja, Włochy;
Wpisano: A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L,
Florencja, Włochy.
(111) 146913 A. Wykreślono: A. MENARINI FARMACEUTICHE
RIUNITE S.R.L., Sede Via Sette Santi 3 50131, Florencja, Włochy;
Wpisano: A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L,
Florencja, Włochy.
(111) 151167 A. Wykreślono: ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA,
2-6 Dojimahama 1-chome Kita-ku Osaka, Japonia; Wpisano: ASAHI
KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokio, Japonia.
(111) 153359 A. Wykreślono: „INCO-VERITAS” Spółka Akcyjna,
00-519 Warszawa ul. Wspólna 25, Polska; Wpisano: GRUPA INCO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000599764.
(111) 162021 D. Wykreślono: „W dniu 09 grudnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn.. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4855/19/730) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631761 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162021 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 162022 D. Wykreślono: „W dniu 08 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4864/19/650) wpisano do Rejestru Za-
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stawów pod pozycją 2628808 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162022 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 175603 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 176460 D. Wykreślono: „W dniu 09 grudnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4861/19/447) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631758 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-176460 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 179075 D. Wykreślono: „W dniu 09 grudnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4863/19/249) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631757 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-179075 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 179083 D. Wykreślono: „W dniu 13 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4844/19/008) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2629008 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-179083 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA
KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 193775 A. Wykreślono: VERANO RYSZARD BARTŁOMIEJ
MIAZGA, Lublin, Polska 430771960; Wpisano: VERANO GLOBAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 385176255.
(111) 204226 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
(111) 209238 A. Wykreślono: GRYFTEC Jerzy Pieścikowski,
Szczecin, Polska 812709365; Wpisano: GRYFTEC EMBEDDED SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin,
Polska 383771077.
(111) 210545 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Holding Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
(111) 219791 D. Wpisano: „W dniu 22 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4682/20/262) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642676 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-219791 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 220431 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 220636 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 224183 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 227296 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 231364 A. Wykreślono: VACO Spółka z o.o., Wrocław,
Polska 930876927; Wpisano: VACO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 382162531.
(111) 234223 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International
AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 236942 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 236943 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 236944 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 236945 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 237964 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna,
Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 237965 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna,
Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.

(111) 218655 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 239199 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna,
Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.

(111) 219791 D. Wykreślono: „W dniu 13 grudnia 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn.. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16041/18/143) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2556738 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219791 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna

(111) 241168 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna,
Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.

(111) 240319 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
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(111) 249346 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 250246 A. Wykreślono: AF MEDIA NORBERT FRASZCZYŃSKI, Łódź, Polska 473258344; Wpisano: QUMA MEDIA KAROLINA FRASZCZYŃSKA, Łódź, Polska 101789825.
(111) 251638 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 253961 D. Wykreślono: „W dniu 14 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4876/19/773) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2629145 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253961 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 259740 A. Wykreślono: RB INTERNATIONAL PROMOTIONS
LIMITED, Frenaros, Cypr; Wpisano: STATHANA LTD, Larnaca, Cypr.
(111) 263030 A. Wykreślono: BINDA ROBERT, Elbląg, Polska;
Wpisano: Agnieszka Lewalska ELKOGUTO, Elbląg, Polska 281509220.
(111) 264595 A. Wykreślono: CALOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
140705048; Wpisano: GTC NEPTUNE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015741740.
(111) 264596 A. Wykreślono: CALOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
140705048; Wpisano: GTC NEPTUNE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, Polska 015741740.
(111) 266897 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 267050 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 267051 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 269408 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 269409 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 271203 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 271204 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 271205 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 274068 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 274069 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 274070 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 274986 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska;
Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 274987 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska;
Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 274988 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska;
Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 275016 D. Wykreślono: „W dniu 08 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4856/19/131) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2628814 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak
towarowy R-275016 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 275081 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275229 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275341 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275342 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275343 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275346 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275412 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
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(111) 276547 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 284605 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 276785 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 285229 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 276786 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 285614 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.

(111) 276787 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 286812 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie,
Polska 091412542; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.

(111) 276788 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 276887 A. Wykreślono: VERANO RYSZARD MIAZGA,
Lublin, Polska 430771960; Wpisano: VERANO GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
385176255.
(111) 277033 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277034 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 280363 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 280364 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 283973 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 283975 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 284360 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 284367 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 284368 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 284369 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 287880 D. Wykreślono: „W dniu 09 grudnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4847/19/211) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631765 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287880 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 288175 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 288176 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 291338 A. Wykreślono: VERANO RYSZARD MIAZGA, Lublin, Polska 430771960; Wpisano: VERANO GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 385176255.
(111) 292480 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 293652 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie,
Polska 091412542; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 294004 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 294127 D. Wykreślono: „W dniu 09 grudnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4853/19/928) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631763 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294127 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 294804 A. Wykreślono: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska 091412542; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
(111) 295495 D. Wykreślono: „W dniu 08 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
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(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4858/19/933) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628813 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295495 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 296698 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 296699 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 296700 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 296763 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 297306 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 298966 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 298967 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 298983 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 299048 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 299083 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 299111 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 299112 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 299113 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 299114 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 300611 A. Wykreślono: GALERIA KIELCE - PROJEKT ECHO
- 109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260650274; Wpisano: EPP RETAIL -
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GALERIA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146845980.
(111) 301756 D. Wykreślono: „W dniu 09 grudnia 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4851/19/126) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631764 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-301756 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 302757 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 302947 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 304569 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.
(111) 304948 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 304983 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 305544 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 305792 A. Wykreślono: ECHO PASAŻ GRUNWALDZKI –
MAGELLAN WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260650191; Wpisano:
EPP RETAIL PASAŻ GRUNWALDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145942563.
(111) 305806 A. Wykreślono: VOUSOKA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260462710; Wpisano: EPP RETAIL CENTRUM
BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146284553.
(111) 306285 A. Wykreślono: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
(111) 306318 A. Wykreślono: HITEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 181168466; Wpisano:
HITEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Mała, Polska 181168466.
(111) 308925 A. Wykreślono: GALERIA KIELCE - PROJEKT ECHO
- 109 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260650274; Wpisano: EPP RETAIL GALERIA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146845980.
(111) 308926 A. Wykreślono: OUTLET PARK-PROJEKT ECHO
- 126 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260653545; Wpisano: EPP RETAIL
- OUTLET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146362767.
(111) 310951 A. Wykreślono: GALERIA OLIMPIA - PROJEKT
ECHO - 98 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260133403; Wpisano: EPP
RETAIL GALERIA OLIMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390309.
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(111) 311793 A. Wykreślono: VENEDA - PROJEKT ECHO - 97
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 291016455; Wpisano: EPP RETAIL - VENEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146302742.
(111) 311794 A. Wykreślono: GALAXY-PROJEKT ECHO-106
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260650185; Wpisano: EPP RETAIL GALAXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146054907.
(111) 320399 A. Wykreślono: NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140947745; Wpisano: NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140947745.

(111) 1421782
(540) Made in Russia
(531) CFE: 03.07.24, 24.07.23, 26.04.05, 29.01.14 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(732) Russian Export Center Joint Stock Company,
Krasnopresnenskaya nab., 12, RU-123610 Moscow (RU)
(151) 2018 02 27
(441) 2018 09 24
(581) 2018 09 06

Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego
w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym
lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1369001
(540) energy beyond borders (511) 6, 7, 9, 35,
36, 37, 39, 42, 45
(732) Public Joint Stock Company «INTER RAO UES»,
ul. Bol’shaja Pirogovskaja,dom 27, str. 2, RU-119435 Moskva (RU)
(151) 2017 07 27
(441) 2017 10 30
(581) 2017 10 12
(111) 1376760
(540) NO ONE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18, 25, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Estro»,
ul. M. Bronnaja, d. 24, str. 1, RU-123001 Moscow (RU)
(151) 2017 06 16
(441) 2017 12 11
(581) 2017 11 23
(111) 1379281
(540) corepur
(511) 17, 19
(732) puren gmbh, Rengoldshauser Str. 4, 88662 Überlingen (DE)
(151) 2018 10 22
(441) 2019 01 03
(581) 2018 12 13
(111) 1379555
(540) HelpCase
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
(732) „Case internet service” Limited liability company,
Martynov’s embankment, 6, ap. 3, RU-197110 St. Petersburg (RU)
(151) 2017 09 27
(441) 2018 01 03
(581) 2017 12 14
(111) 1387864
(540) PLUS Professional Lubricant Service
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 37, 39, 40, 42
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A,Dom 3-5,
Pochtamtskaya Ulitsa RU-190000 ST PETERSBURG (RU)
(151) 2017 07 03
(441) 2018 02 26
(581) 2018 02 08
(111) 1407452
(531) CFE: 05.07.02, 28.05.00, 29.01.13 (511) 35,
36, 37, 39, 40, 44
(732) Mriya Trading (Cyprus) Limited,
Nikis 20, Office 400, CY-1086 Nicosia (CY)
(151) 2017 12 14
(441) 2018 07 02
(581) 2018 06 14
(111) 1408892
(540) Energy & Taste from Nature GOLDEN FIGS
(531) CFE: 25.01.05, 27.05.10
(511) 29
(732) ULUKARTAL TARIM GIDA HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT GEMİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Sokak No:5 D:302 Teknik Malzeme,Satıcıları İş Merkezi Yenişehir,
TR-01348 Konak İzmir (TR)
(151) 2018 02 09
(441) 2018 07 16
(581) 2018 06 28

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(111) 782782
(540) Calcium vita C
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2002 03 25
(441) 2002 09 09
(581) 2002 07 18
(111) 948781
(540) 108
(531) CFE: 02.09.01, 26.11.03, 27.07.01
(511) 29, 30, 32
(732) Valentin Tomislavov Todorov,
oul. „Bratsigovo”BG-2300 Pernik (BG); Anjela Borislavova
Todorova, oul. „Bratsigovo”BG-2300 Pernik (BG)
(151) 2017 11 06
(441) 2018 01 08
(581) 2017 12 21
(111) 1130162
(540) EASYDRAIN	
(732) Easy Sanitary Solutions B.V.,
Nijverheidsstraat 60, NL-7575 BK Oldenzaal (NL)
(151) 2017 10 05
(441) 2018 08 13

(511) 11
(581) 2018 07 26

(111) 1380788
(540) FAENZA
(531) CFE: 27.05.17, 28.03.00
(511) 11
(732) FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., LTD,
Sanzhou Park,East Zone,Cangjiang Ind. Zone,
Gaomig District, Foshan City, 528511 Guangdong province (CN)
(151) 2017 09 13
(441) 2018 01 08
(581) 2017 12 21
(111) 1390372
(540) WORLD FAN GAMES
(511) 41
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „ARGO”,
ul. Lenina, dom 34, of. 63, RU-197136 Saint Petersburg (RU)
(151) 2017 10 27
(441) 2018 03 12
(581) 2018 02 22
(111) 1403523
(540) SMOOTHEDGE	
(511) 6
(732) Grant Prideco, L.P.,
7909 Parkwood Circle Drive, Houston TX 77036 (US)
(151) 2018 02 12
(441) 2018 06 11
(581) 2018 05 24
(111) 1405600
(540) Sopleix ESSUIE TOUT ULTRA LONG MEGA
ROULEAU SUPER COMPACT 1 MEGA Rouleau Compact = 7 Rouleaux Classiques
(531) CFE: 14.07.20, 24.17.05, 25.01.05, 26.04.18,
27.05.10, 27.07.01, 29.01.12
(511) 6, 16, 24
(732) M. Errol MAGIAR, 75 rue de Lourmel, F-75015 PARIS (FR);
M. Alexandre MAGIAR, 75 rue de Lourmel, PARIS (FR); AEM
DIFFUSION FRANCE, 75 rue de Lourmel, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2018 02 11
(441) 2018 06 25
(581) 2018 06 07
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(111) 1408424
(531) CFE: 03.01.14
(511) 30
(732) Rigo Trading S.A.,
Route de Trèves 6 EBBC, Building E, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2018 05 16
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1409689
(540) TRENDPLUS
(531) CFE: 27.05.17
(511) 25, 35
(732) ALEXANDRU SAULEAC, Yıldırım Mah. Ceberhan Sk. No: 28 D:
7, Bayrampaşa, İSTANBUL (TR); NİHAT KALKAN,
Yıldırım Mah. Saray Sok. No: 51, Bayrampaşa, İSTANBUL (TR)
(151) 2018 02 26
(441) 2018 07 16
(581) 2018 06 28
(111) 1412213
(540) RK
(531) CFE: 17.02.01, 27.05.14
(511) 14, 18, 25, 26, 35
(732) Romina Karat, Felsenstrasse 56, CH-8832 Wollerau (CH);
Romina Kälin, Felsenstrasse 56, CH-8832 Wollerau (CH);
Pascal Widmer, Felsenstrasse 56, CH-8832 Wollerau (CH)
(151) 2018 01 10
(441) 2018 07 30
(581) 2018 07 12

(111) 1412439
(540) HYALURON SHOT
(732) L’OREAL, 14 Rue Royale, F-75008 Paris (FR)
(151) 2018 04 26
(441) 2018 07 30

97
(511) 3
(581) 2018 07 12

(111) 1432232
(540) ICOPOWER BEYOND ENERGY SAVING
TECHNOLOGIES
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.10, 29.01.12
(511) 9
(732) Enrico Maria ROSSETTI, Viale Coni Zugna, 1, I-20144 MILANO (IT);
Nicolas TRINGALI, Via Giuseppe Giusti, 8, I-20851 LISSONE (MB) (IT)
(151) 2018 06 20
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Patentowego
o naborze na aplikację ekspercką
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Wydziale Zmian w Rejestrach I w Departamencie Rejestrów
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• przygotowywanie aktów administracyjnych w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego
na podstawie przepisów Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
w szczególności rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy RP;
• badanie składanych wniosków pod względem formalnym oraz analiza dokumentów pod względem zgodności
z obowiązującymi normami prawnymi;
• prowadzenie korespondencji w zakresie toczącego się postępowania;
• przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy oraz sporządzanie
projektów odpowiedzi na skargi;
• korzystanie z elektronicznych systemów służących do obsługi poszczególnych praw własności przemysłowej.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
• znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi;
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną w szczególności w zakresie ochrony własności przemysłowej;
• zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków;
• umiejętność obsługi pakietu Office;
• umiejętność dokonywania analizy tekstów i jasnego formułowania wniosków;
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy w zespole, staranność, kreatywność i komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i List motywacyjny;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe prawnicze;
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości języka
angielskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo umyślne;
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• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego
(np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o odbyciu stażu, praktyk zawodowych,
potwierdzające okres zatrudnienia/odbywania stażu, zakres obowiązków określający obszar i rodzaj wykonywanych
zadań, kopie opisów stanowisk pracy, kart pracy, kopie zakresów obowiązków).
Termin składania dokumentów: 13 listopada 2020 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział do spraw Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DR”.
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) dopuszczamy składanie kompletnych aplikacji
drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani
są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed
rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany
własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem
poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie
podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu/rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę,
- przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
- nagrody – w zależności od wyników pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
- możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
- możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

100

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 15/2020

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe,
jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/
kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu). Oferty
odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa,
al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne
rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału
ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się
jedynie z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221
ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 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:
2468

Słysz Zbigniew Michał

Katowice

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 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:
2753

Golisz Elżbieta Bożenna

Warszawa

