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a. wynalaZki

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

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

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

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

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

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

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

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

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

(a1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art  105a Konwencji o patencie europejskim

patenty
udZielone prawa 

(od nr 236 761 do nr 236 940 oraz nr 228 224)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 236804 (41) 2020 01 02 
(51) A01C 7/10 (2006 01)
(21) 426115 (22) 2018 06 28
(72) gIeRZ łUKaSZ, Czołowo (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Układ kontroli zatkań wysiewu

(B1) (11) 236885 (41) 2018 11 19 
(51) A01C 7/20 (2006 01) 
 A01C 7/04 (2006 01)
(21) 421593 (22) 2017 05 15
(72) CZaJKOWSKI MaCIeJ, Sokołowo (PL)
(73) CZaJKOWSKI MaSZyny SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sokołowo (PL)
(54) Sekcja siewna

(B1) (11) 236896 (41) 2019 07 01 
(51) A01N 1/02 (2006 01) 
 A61K 9/08 (2006 01) 
 A61K 38/00 (2006 01) 
 A61K 47/00 (2006 01)
(21) 423936 (22) 2017 12 18
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(72) RySZKa FLORIan, Sosnowiec (PL); DOLIŃSKa BaRBaRa, 
Katowice (PL); CZyŻ KaTaRZyna, Żarki (PL); ROSaK KRZySZTOF, 
Katowice (PL); KRÓL ROBeRT, Katowice (PL)
(73) BIOCheFa FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD 
naUKOWO-PRODUKCyJny SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sosnowiec (PL);  
ŚLĄSKI UnIWeRSyTeT MeDyCZny W KaTOWICaCh, Katowice (PL)
(54) Płyn do perfuzji i prezerwacji narządów i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 236815 (41) 2017 05 22 
(51) A01N 31/04 (2006 01) 
 A01N 43/42 (2006 01) 
 A01P 1/00 (2006 01) 
 A01P 3/00 (2006 01) 
 A61K 31/192 (2006 01) 
 A61K 31/194 (2006 01) 
 A61K 31/438 (2006 01) 
 A61K 31/04 (2006 01) 
 A61P 31/10 (2006 01)
(21) 414732 (22) 2015 11 09
(72) BUKOWSKI WOJCIeCh, Otwock (PL)
(73) BUKOWSKI WOJCIeCh, Otwock (PL);  
gWD global, Inc , Carson City (US)
(54) Zastosowanie preparatu antybakteryjnego i antygrzybicznego

(B1) (11) 236814 (41) 2019 07 01 
(51) A01N 43/828 (2006 01) 
 A01P 21/00 (2006 01)
(62) 413298
(21) 428327 (22) 2015 07 28
(72) ŚMIgLaK MaRCIn, Poznań (PL); POSPIeSZny henRyK,  
Poznań (PL); KUKaWKa RaFał, Poznań (PL); LeWanDOWSKI 
PIOTR, Koszalin (PL); STOLaRSKa OLga, Poznań (PL);  
MaCIeJeWSKI hIeROnIM, Poznań (PL)
(73) FUnDaCJa UnIWeRSyTeTU IM  aDaMa MICKIeWICZa 
W POZnanIU, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie n-metylo n-metoksyamidu-7-karboksyben-
zo[1,2,3]tiadiazolu-jako stymulatorów roślin do ochrony roślin przed 
stresem biotycznym

(B1) (11) 236787 (41) 2019 05 20 
(51) A21D 13/11 (2017 01) 
 A21D 13/16 (2017 01) 
 A21D 2/36 (2006 01) 
 A21D 8/00 (2006 01)
(21) 423391 (22) 2017 11 08
(72) POLaK eLŻBIeTa, łódź (PL); MaRKOWSKa JOanna, łódź (PL)
(73) ZWOLIŃSKI RenISłaW P P h U  TORIMeX, Biała Rawska (PL); 
ZWOLIŃSKI TOMaSZ P P h U  TORIMeX, Biała Rawska (PL)
(54) Ciastko kruche i sposób wytwarzania ciastka kruchego

(B1) (11) 236895 (41) 2019 06 03 
(51) A23G 3/48 (2006 01) 
 A23G 1/54 (2006 01) 
 A23G 3/42 (2006 01) 
 A23G 3/54 (2006 01)
(21) 423667 (22) 2017 11 30
(72) ROLa-PODCZaSKI łUKaSZ, Warszawa (PL)
(73) ROLa-PODCZaSKI łUKaSZ, Warszawa (PL)
(54) Drażetka sezamkowa i sposób wytwarzania drażetki sezamkowej

(B1) (11) 236765 (41) 2019 06 17 
(51) A23L 7/117 (2016 01) 
 A23L 33/21 (2016 01) 
 A23L 33/105 (2016 01) 
 A23P 30/20 (2016 01) 
 A23P 30/10 (2016 01)
(21) 423785 (22) 2017 12 08
(72) WaLaS KRZySZTOF, Piotrków Trybunalski (PL)

(73) KĘPCZyŃSKI PaWeł, Marcelów (PL)
(54) Sposób wytwarzania tostowanych produktów zbożowych 
z ekstrudowanego pelletu spożywczego

(B1) (11) 236808 (41) 2019 07 15 
(51) A23L 23/00 (2016 01)
(21) 424229 (22) 2018 01 09
(72) FROnCZeK DagMaRa MałgORZaTa, łomża (PL); 
CZeRWIŃSKa eWa, Stare Kupiski (PL)
(73) ZaKłaDy SPOŻyWCZe BOna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łomża (PL)
(54) Sos przyprawowy i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 236817 (41) 2019 03 11 
(51) A47C 17/34 (2006 01) 
 A47C 31/00 (2006 01) 
 A47B 97/00 (2006 01) 
 F16B 12/20 (2006 01) 
 F16B 12/14 (2006 01) 
 F16B 12/10 (2006 01)
(21) 422624 (22) 2017 08 30
(72) WIaDeReK KRZySZTOF, Poznań (PL); TRaCZyK aRTUR, 
Poznań (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (PL)
(54) łącznik zwłaszcza meblowy i system łączenia, zwłaszcza mebli

(B1) (11) 228224 (41) 2016 12 19 
(51) A61B 5/0205 (2006 01) 
 G01S 13/00 (2006 01)
(21) 412682 (22) 2015 06 11
(72) łUSZCZyK MaRIUSZ, Mińsk Mazowiecki (PL);  
SZCZePanIaK ZenOn, Warszawa (PL)
(73) SKaRB PaŃSTWa RePReZenTOWany PRZeZ MInISTRa 
OBROny naRODOWeJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ radaru do monitorowania parametrów życio-
wych człowieka w sposób ciągły

(B1) (11) 236858 (41) 2020 03 09 
(51) A61F 2/28 (2006 01) 
 A61L 27/32 (2006 01)
(21) 426820 (22) 2018 08 27
(72) gaDOMSKa-gaJaDhUR agnIeSZKa, Warszawa (PL); 
BUDnICKa MOnIKa, Warszawa (PL); RUŚKOWSKI PaWeł,  
Wołomin (PL); SynORaDZKI LUDWIK, Warszawa (PL);  
SZyManIaK MOnIKa, Wistka (PL); WRZeCIOneK MIChał, Kielce (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Sposób hydrofilizacji polilaktydowego substytutu kości gąb-
czastej

(B1) (11) 236788 (41) 2019 07 29 
(51) A61F 2/60 (2006 01) 
 A61F 2/68 (2006 01) 
 F16D 15/00 (2006 01) 
 F16D 41/10 (2006 01)
(21) 424369 (22) 2018 01 25
(72) WeSOłOWSKI PaWeł, Lubań (PL); TRZCIŃSKI PIOTR, Ocice (PL);  
WIĘCKOWSKI gRZegORZ, Lubań (PL)
(73) TRZCIŃSKI PIOTR COnTUR 2000 SPÓłKa CyWILna,  
Lubań (PL); WIĘCKOWSKI gRZegORZ COnTUR 2000 SPÓłKa 
CyWILna, Lubań (PL)
(54) hybrydowa proteza podudzia

(B1) (11) 236829 (41) 2020 02 24 
(51) A61K 8/36 (2006 01) 
 A61K 8/81 (2006 01) 
 A61K 8/87 (2006 01) 
 A61Q 3/02 (2006 01)
(21) 426697 (22) 2018 08 20
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(72) KOWaLCZyK agnIeSZKa, Szczecin (PL);  
BeDnaRCZyK PaULIna, Szczecin (PL); gZIUT KOnRaD, Szczecin (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania fotoutwardzalnego lakieru podkłado-
wego do paznokci o zwiększonej adhezji

(B1) (11) 236833 (41) 2019 11 04 
(51) A61K 31/05 (2006 01) 
 A61P 31/04 (2006 01) 
 A01N 31/16 (2006 01) 
 A01P 1/00 (2006 01) 
 A61K 8/35 (2006 01) 
 A23L 3/3499 (2006 01)
(21) 425328 (22) 2018 04 24
(72) BaRTMaŃSKa agnIeSZKa, Wrocław (PL); TROnIna TOMaSZ, 
Międzybórz (PL); POPłOŃSKI JaROSłaW, Szklarska Poręba (PL); 
SORDOn SanDRa, Komprachcice (PL); WałeCKa-ZaChaRSKa 
eWa, Wrocław (PL); BanIa JaCeK, Wrocław (PL); hUSZCZa eWa, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU,  
Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie α,β-dihydroksantohumolu

(B1) (11) 236889 (41) 2019 04 08 
(51) A61K 31/565 (2006 01) 
 C07J 1/00 (2006 01) 
 A61P 5/30 (2006 01) 
 A61P 15/18 (2006 01)
(21) 423041 (22) 2017 10 03
(72) SZeLeSZCZUK łUKaSZ, Wólka Kozodawska (PL);  
JURCZaK eWa, Czyżówka (PL); PISKLaK DaRIUSZ MaCIeJ, 
Warszawa (PL); ZIeLIŃSKa-PISKLaK MOnIKa, Warszawa (PL)
(73) WaRSZaWSKI UnIWeRSyTeT MeDyCZny, Warszawa (PL)
(54) nowa forma krystaliczna bezwodnego 17-β-estradiolu, sposób 
jej otrzymywania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca nową 
formę krystaliczną bezwodnego 17-β-estradiolu i jej zastosowanie

(B1) (11) 236891 (41) 2019 01 02 
(51) A61K 31/4178 (2006 01) 
 A61K 47/14 (2017 01) 
 A61K 47/22 (2006 01) 
 A61K 9/08 (2006 01) 
 A61K 9/10 (2006 01)
(21) 421967 (22) 2017 06 21
(72) WahL hanna, Pabianice (PL); DĄBROWa MaReK, łódź (PL);  
OSTROWSKa anna, Mirosławice (PL); DaSZKIeWICZ 
MałgORZaTa, łódź (PL); PaRTeKa MałgORZaTa, Kudrowice (PL); 
MaDeJCZyK aRKaDIUSZ, Ksawerów (PL)
(73) aFLOFaRM FaRMaCJa POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54) Płynna forma podawania furazydyny oraz sposób jej otrzymy-
wania

(B1) (11) 236893 (41) 2019 04 23 
(51) A61K 36/37 (2006 01) 
 A61K 36/73 (2006 01) 
 A61K 36/734 (2006 01) 
 A61K 36/736 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 423193 (22) 2017 10 18
(72) gaWeł agaTa MaRIa, Błonie (PL); gaWeł DaMIan KaMIL, 
Błonie (PL); gODLeWSKa MaRLena, Warszawa (PL)
(73) CenTRUM MeDyCZne KSZTałCenIa PODyPLOMOWegO, 
Warszawa (PL)
(54) Kompozycja ekstraktów alkoholowych otrzymanych z owoców 
wybranych roślin leczniczych i jej zastosowanie

(B1) (11) 236764 (41) 2019 05 20 
(51) A61K 36/064 (2006 01) 
 A61P 19/00 (2006 01) 
 A61P 19/10 (2006 01) 
 A23K 10/16 (2016 01)
(21) 423422 (22) 2017 11 13
(72) DUŻy SeBaSTIan, Lędziny (PL); SMOLCZyK aLeKSanDRa, 
Tychy (PL)
(73) SKOTan SPÓłKa aKCyJna, Chorzów (PL)
(54) Zastosowanie drożdży yarrowia lipolytica do poprawy zdrowia 
i rozwoju układu kostnego oraz stymulowania przyrostu masy ciała

(B1) (11) 236929 (41) 2020 06 29 
(51) A61K 36/232 (2006 01) 
 A61P 33/06 (2006 01)
(21) 428311 (22) 2018 12 21
(72) łaSKa gRaŻyna, Białystok (PL)
(73) POLITeChnIKa BIałOSTOCKa, Białystok (PL)
(54) ekstrakt z części nadziemnej staroduba łąkowego Ostericum palu-
stre (Besser) hoffm do zastosowania w leczeniu chorób malarycznych

(B1) (11) 236876 (41) 2017 12 18 
(51) A61K 36/539 (2006 01) 
 A61K 36/63 (2006 01) 
 A23L 2/00 (2006 01)
(21) 417588 (22) 2016 06 15
(72) SZUMny anTOnI, Wrocław (PL)
(73) WITPOL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Radom (PL)
(54) Zastosowanie mieszaniny antyutleniającej

(B1) (11) 236777 (41) 2020 03 09 
(51) A61K 39/02 (2006 01)
(21) 428259 (22) 2018 12 19
(72) PĘKaLa-SaFIŃSKa agnIeSZKa, Puławy (PL);  
KOZIŃSKa aLICJa, Puławy (PL)
(73) PaŃSTWOWy InSTyTUT WeTeRynaRyJny-PaŃSTWOWy 
InSTyTUT BaDaWCZy, Puławy (PL)
(54) Sposób wytwarzania autoszczepionki przeciwko jersiniozie ryb 
łososiowatych

(B1) (11) 236821 (41) 2020 09 07 
(51) A61L 27/06 (2006 01) 
 A61L 27/32 (2006 01) 
 A61L 27/34 (2006 01) 
 C25D 11/26 (2006 01) 
 C25D 9/06 (2006 01) 
 C23C 22/03 (2006 01)
(21) 432647 (22) 2020 01 21
(72) KaZeK-KĘSIK aLICJa, Dąbrowa górnicza (PL);  
ŚMIga-MaTUSZOWICZ MOnIKa, gliwice (PL); SIMKa WOJCIeCh, 
Katowice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni 
tytanu lub stopów tytanu na bazie polimeru z tlenkami

(B1) (11) 236822 (41) 2020 09 07 
(51) A61L 27/06 (2006 01) 
 A61L 27/32 (2006 01) 
 A61L 27/34 (2006 01) 
 A61L 27/54 (2006 01) 
 C25D 11/26 (2006 01) 
 C25D 9/06 (2006 01) 
 C23C 22/03 (2006 01)
(21) 432649 (22) 2020 01 21
(72) KaZeK-KĘSIK aLICJa, Dąbrowa górnicza (PL);  
ŚMIga-MaTUSZOWICZ MOnIKa, gliwice (PL); SIMKa WOJCIeCh, 
Katowice (PL)
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(73) POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni 
tytanu lub stopów tytanu na bazie polimeru z fosforanami i lekami

(B1) (11) 236823 (41) 2020 09 07 
(51) A61L 27/06 (2006 01) 
 A61L 27/32 (2006 01) 
 A61L 27/34 (2006 01) 
 C25D 11/26 (2006 01) 
 C25D 9/06 (2006 01) 
 C23C 22/03 (2006 01)
(21) 432652 (22) 2020 01 21
(72) KaZeK-KĘSIK aLICJa, Dąbrowa górnicza (PL);  
ŚMIga-MaTUSZOWICZ MOnIKa, gliwice (PL); SIMKa WOJCIeCh, 
Katowice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni 
tytanu lub stopów tytanu na bazie polimeru z fosforanami

(B1) (11) 236857 (41) 2020 03 09 
(51) A61L 27/14 (2006 01) 
 A61L 27/56 (2006 01) 
 C08J 9/28 (2006 01)
(21) 426819 (22) 2018 08 27
(72) gaDOMSKa-gaJaDhUR agnIeSZKa, Warszawa (PL); 
BUDnICKa MOnIKa, Warszawa (PL); RUŚKOWSKI PaWeł, Wołomin (PL);  
SynORaDZKI LUDWIK, Warszawa (PL); TyTMan anna,  
Warszawa (PL); SZyManIaK MOnIKa, Wistka (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania polilaktydowego substytutu kości gąb-
czastej o zwiększonej hydrofilowości

(B1) (11) 236812 (41) 2019 10 07 
(51) A61L 27/28 (2006 01) 
 A61L 27/30 (2006 01) 
 A61L 27/32 (2006 01) 
 A61L 27/34 (2006 01) 
 A61F 2/02 (2006 01) 
 C23F 17/00 (2006 01)
(21) 425049 (22) 2018 03 27
(72) KOłBUK-KOnIeCZny DOROTa, Warszawa (PL); gLOC MIChał, 
Warszawa (PL); PRZyBySZ SyLWIa, Człekówka (PL);  
URBaneK-ŚWIDeRSKa OLga, Stanisławów (PL)
(73) InSTyTUT PODSTaWOWyCh PROBLeMÓW TeChnIKI 
POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób obróbki powierzchni oraz implant wytworzony z wy-
korzystaniem obróbki powierzchni

(B1) (11) 236826 (41) 2017 11 20 
(51) B01D 53/56 (2006 01) 
 C04B 11/26 (2006 01) 
 B01J 21/06 (2006 01)
(21) 417213 (22) 2016 05 17
(72) MORaWSKI anTOnI WaLDeMaR, Szczecin (PL);  
JanUS MagDaLena, Kurów (PL); ZaJĄC KaMILa, Szczecin (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) Sposób usuwania tlenków azotu z powietrza

(B1) (11) 236851 (41) 2017 06 19 
(51) B01D 53/64 (2006 01)
(21) 415266 (22) 2015 12 14
(72) JÓŹWIK KRZySZTOF, łódź (PL); KRyłłOWICZ WłaDySłaW, 
łódź (PL); PODSĘDKOWSKI LeSZeK, łódź (PL); MagIeRa RaDOMIR, 
Pabianice (PL); OBIDOWSKI DaMIan, Stróża (PL); ReOROWICZ 
PIOTR, łódź (PL); SOBCZaK KRZySZTOF, łódź (PL); SZynKOWSKa 
MałgORZaTa, łódź (PL); WRÓBLeWSKI PIOTR, łódź (PL)

(73) Pge gÓRnICTWO I eneRgeTyKa KOnWenCJOnaLna 
SPÓłKa aKCyJna, Bełchatów (PL)
(54) Instalacja wychwytu rtęci z gazów powstających w procesie 
energetycznego spalania węgla

(B1) (11) 236772 (41) 2020 05 04 
(51) B01F 3/02 (2006 01) 
 F23D 11/00 (2006 01)
(21) 427479 (22) 2018 10 20
(72) gReCh RaDOSłaW, Zielona góra (PL); OWSIany JaROSłaW, 
Zielona góra (PL); OBUChOWICZ WIKTOR, Zielona góra (PL)
(73) ZaKłaD BaDaWCZO-ROZWOJOWy BIOeKOgaZ SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielona góra (PL)
(54) Urządzenie do mieszania gazów o różnych gęstościach w ukła-
dach zasilanych na gaz lub mieszankę gazową

(B1) (11) 236853 (41) 2017 06 19 
(51) B01J 20/28 (2006 01) 
 B01D 53/04 (2006 01) 
 B01D 53/64 (2006 01)
(21) 415268 (22) 2015 12 14
(72) JÓŹWIK KRZySZTOF, łódź (PL); KULa PIOTR, łódź (PL); 
KOCeMBa IReneUSZ, łódź (PL); gÓRaLSKI JaCeK, Katarzynów (PL); 
MagIeRa RaDOMIR, Pabianice (PL); MaĆKIeWICZ eLŻBIeTa, łask (PL);  
OBIDOWSKI DaMIan, Stróża (PL); PIeTRaSIK ROBeRT, Brzeziny (PL);  
ReOROWICZ PIOTR, łódź (PL); SOBCZaK KRZySZTOF, łódź (PL); 
SZynKOWSKa MałgORZaTa, łódź (PL); WaJMan TOMaSZ, 
Pabianice (PL)
(73) Pge gÓRnICTWO I eneRgeTyKa KOnWenCJOnaLna 
SPÓłKa aKCyJna, Bełchatów (PL)
(54) nośnik sorbentu

(B1) (11) 236909 (41) 2020 03 23 
(51) B04C 5/103 (2006 01) 
 B04C 5/00 (2006 01)
(21) 427154 (22) 2018 09 21
(72) nOWaCKI ZBIgnIeW, Śmigiel (PL);  
nIeChCIałKOWSKI KRZySZTOF, Szamotuły (PL)
(73) ROLF SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Szamotuły (PL)
(54) Cyklon poziomy odpylający

(B1) (11) 236915 (41) 2020 06 01 
(51) B05C 13/00 (2006 01)
(21) 427871 (22) 2018 11 23
(72) LIgaJ BOgDan, Bydgoszcz (PL); KaROLeWSKa KaROLIna, 
Brodnica (PL); JaSIŃSKa anna, Bydgoszcz (PL)
(73) UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZnO-PRZyRODnICZy  
IM  Jana I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh W ByDgOSZCZy, Bydgoszcz (PL)
(54) Przyrząd wspomagający operację naklejania tensometrów 
na próbki do badań wytrzymałości i trwałości połączeń klejonych

(B1) (11) 236872 (41) 2016 08 01 
(51) B05D 5/08 (2006 01) 
 B29C 33/62 (2006 01) 
 B32B 15/08 (2006 01) 
 C09D 127/20 (2006 01)
(21) 414815 (22) 2014 01 20
(30) 1351242  2013 02 13 FR
(86) 2014 01 20  PCT/FR14/50095
(87) 2014 08 21  WO14/125180
(72) MORIn BenJaMIn, Paryż (FR)
(73) FLUOROTeChnIQUe, Montreuil (FR)
(54) Sposób powlekania powierzchni metalowej przeznaczonej 
do przyjmowania elastomeru, zestaw do powlekania i narzędzie 
zawierające powleczoną powierzchnię
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(B1) (11) 236907 (41) 2020 03 23 
(51) B08B 3/00 (2006 01) 
 B08B 9/08 (2006 01)
(21) 427049 (22) 2018 09 13
(72) KOłT anDRZeJ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL);  
BISIKIeWICZ MIChał, Olsztyn (PL)
(73) eLKOM TRaDe SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(54) Myjnia komorowa pojemników magazynowych zwłaszcza po-
jemników drucianych z okładziną wewnętrzną oraz zastosowanie 
takiej myjni komorowej

(B1) (11) 236818 (41) 2019 10 21 
(51) B09B 3/00 (2006 01) 
 C08L 89/06 (2006 01) 
 B01J 2/14 (2006 01)
(21) 425268 (22) 2018 04 18
(72) łaWIŃSKa KaTaRZyna, Rąbień aB (PL); genDaSZeWSKa 
DOROTa, łódź (PL); OBRanIaK anDRZeJ, łódź (PL);  
MODRZeWSKI ReMIgIUSZ, łódź (PL)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT PRZeMySłU 
SKÓRZanegO, łódź (PL); POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania aglomeratu ze strużyn garbarskich

(B1) (11) 236819 (41) 2019 10 21 
(51) B09B 3/00 (2006 01) 
 C08L 89/06 (2006 01) 
 B01J 2/14 (2006 01)
(21) 425277 (22) 2018 04 19
(72) łaWIŃSKa KaTaRZyna, Rąbień aB (PL); genDaSZeWSKa 
DOROTa, łódź (PL); OBRanIaK anDRZeJ, łódź (PL);  
MODRZeWSKI ReMIgIUSZ, łódź (PL)
(73) InSTyTUT PRZeMySłU SKÓRZanegO, łódź (PL); 
POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania aglomeratu ze strużyn garbarskich

(B1) (11) 236910 (41) 2020 04 20 
(51) B21C 37/16 (2006 01) 
 B21D 19/08 (2006 01) 
 B21C 23/14 (2006 01)
(21) 427426 (22) 2018 10 16
(72) MIChaLCZyK JaCeK, Częstochowa (PL); MRÓZ SeBaSTIan, 
Kłomnice (PL); WIeWIÓROWSKa SyLWIa, Pławno (PL);  
SZOTa PIOTR, Częstochowa (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘSTOChOWSKa, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów cylindrycznych z  króćcem 
o zmiennym przekroju wzdłużnym

(B1) (11) 236811 (41) 2020 04 20 
(51) B21D 22/00 (2006 01) 
 G06N 3/02 (2006 01)
(21) 427398 (22) 2018 10 15
(72) MOngIeLLO MICheLe, Potenza (IT)
(73) Kh aUTOMOTIVe S R L , Potenza (IT)
(54) Układ do  i sposób sterowania procesem tłoczenia arkuszy, 
zwłaszcza blachy

(B1) (11) 236911 (41) 2020 04 20 
(51) B22D 1/00 (2006 01) 
 F27D 27/00 (2010 01)
(21) 427471 (22) 2018 10 19
(72) ROgaL łUKaSZ, Kraków (PL)
(73) InSTyTUT MeTaLURgII I InŻynIeRII MaTeRIałOWeJ  
IM  aLeKSanDRa KRUPKOWSKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do intensywnego mieszania i ścinania sto-
pów w fazie ciekłej oraz w zakresie temperatur pomiędzy solidusem 
a likwidusem

(B1) (11) 236779 (41) 2020 05 18 
(51) B22D 2/00 (2006 01)
(21) 430911 (22) 2019 08 26
(72) ZIÓłKO agnIeSZKa, Kraków (PL); PIOTROWSKI KRZySZTOF, 
Kraków (PL); ZegaRTOWSKI anDRZeJ, Kraków (PL); MIReK PIOTR, 
Ratajów (PL)
(73) KRaKODLeW SPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(54) Bezprzewodowe autonomiczne urządzenie do pomiaru i reje-
stracji warunków eksploatacji osprzętu stalowniczego

(B1) (11) 236766 (41) 2020 01 02 
(51) B23K 28/02 (2014 01)
(21) 426085 (22) 2018 06 27
(72) PRZyByTKOWSKa KaMILa, Chełmno (PL)
(73) KORUS DaWID eWIKOR, Świecie (PL)
(54) Sposób spawania elementów metalowych z zastosowaniem 
spawania plazmowego i spawania metodą Mag

(B1) (11) 236926 (41) 2020 06 15 
(51) B23Q 3/06 (2006 01) 
 B23Q 3/02 (2006 01)
(21) 428120 (22) 2018 12 11
(72) DUSZKIeWICZ BOgDan, Złotniki (PL)
(73) DUSZKIeWICZ BOgDan CMT-TeCh, Złotniki (PL)
(54) Uchwyt obróbkowy

(B1) (11) 236919 (41) 2020 06 01 
(51) B26D 7/32 (2006 01) 
 B65G 47/00 (2006 01) 
 B31B 50/02 (2017 01)
(21) 427930 (22) 2018 11 27
(72) MaTySIaK WaLDeMaR, Poznań (PL); BaRTKOWSKI DaRIUSZ, 
Murowana goślina (PL); WOJTKO KaMIL, Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Zespół unoszenia arkuszy z  materiałów o  niskiej gęstości, 
zwłaszcza tektury

(B1) (11) 236897 (41) 2019 07 01 
(51) B28B 1/00 (2006 01) 
 C04B 28/00 (2006 01) 
 C04B 14/06 (2006 01) 
 C04B 41/00 (2006 01) 
 E01C 5/06 (2006 01) 
 E04B 1/04 (2006 01)
(21) 423994 (22) 2017 12 21
(72) BUChCIK anDRZeJ, Skrzyszów (PL); WÓJCICKI PRZeMySłaW, 
Jastrzębie-Zdrój (PL); MaCIOCha TOMaSZ, Krzyżanowice (PL)
(73) BRUK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Czyżowice (PL)
(54) Kompozycja masy do produkcji kostki lub płyt brukowych z na-
niesioną powierzchniowo miką płatkową i sposób jej nakładania 
do form

(B1) (11) 236797 (41) 2018 10 08 
(51) B28B 1/08 (2006 01) 
 E01C 5/06 (2006 01)
(21) 421089 (22) 2017 03 30
(72) POLIŃSKI BOgDan, Dziękonie (PL)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO WIeLOBRanŻOWe RaK-BUD, 
RaCZKOWSKI I WSPÓLnICy SPÓłKa JaWna, Księżyno (PL)
(54) Sposób produkcji trójwarstwowej wibroprasowanej kostki bru-
kowej

(B1) (11) 236890 (41) 2019 04 08 
(51) B28C 5/00 (2006 01) 
 B28C 9/02 (2006 01) 
 B28C 7/06 (2006 01) 
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 B28C 7/04 (2006 01) 
 C04B 28/18 (2006 01)
(21) 423064 (22) 2017 10 04
(72) SKIBIŃSKI TyTUS, gdynia (PL)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO MODeRnIZaCJI OBIeKTÓW 
PRZeMySłOWyCh CeMa SPÓłKa aKCyJna, Opole (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania uszlachetnionych mieszanek dla wy-
robów budowlanych z możliwością kalibracji zadawanych surowców

(B1) (11) 236877 (41) 2018 01 03 
(51) B29B 17/00 (2006 01) 
 C08J 11/12 (2006 01) 
 C08L 23/12 (2006 01) 
 C08L 63/00 (2006 01) 
 E01C 5/20 (2006 01)
(21) 417809 (22) 2016 07 01
(72) KUBICKI BaRTOSZ, glinno (PL)
(73) KUBICKI BaRTOSZ, glinno (PL)
(54) Sposób zagospodarowania tworzyw trudno przetwarzalnych 
oraz żywic epoksydowych

(B1) (11) 236816 (41) 2020 03 23 
(51) B32B 15/06 (2006 01) 
 B32B 15/08 (2006 01) 
 B23K 26/57 (2014 01)
(21) 427119 (22) 2018 09 18
(72) KaCZała DanIeL, Poznań (PL)
(73) KaCZała DanIeL POZnaŃSKIe ZaKłaDy OBRÓBKI 
MeChanICZneJ, Poznań (PL)
(54) Materiał warstwowy przeznaczony do cięcia laserowego

(B1) (11) 236899 (41) 2018 03 26 
(51) B32B 27/32 (2006 01) 
 B32B 27/38 (2006 01) 
 B32B 27/18 (2006 01) 
 C08K 3/22 (2006 01) 
 C08K 3/26 (2006 01) 
 C08K 3/34 (2006 01) 
 C09J 11/04 (2006 01) 
 C09J 123/04 (2006 01) 
 C08L 29/04 (2006 01)
(21) 418788 (22) 2016 09 21
(72) PeChCIn SłaWOMIR, Brzóze (PL)
(73) FLeXIBLe PaCKagIng POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Brzóze (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii wielowarstwowej

(B1) (11) 236920 (41) 2020 06 15 
(51) B60L 5/28 (2006 01)
(21) 427979 (22) 2018 12 03
(72) LaSIeWICZ BaRTOSZ, Kraków (PL)
(73) eC engIneeRIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) napęd odbieraka prądu, zwłaszcza trolejbusowego oraz od-
bierak prądu wykorzystujący ten napęd

(B1) (11) 236856 (41) 2020 01 27 
(51) B60N 2/28 (2006 01) 
 B60N 2/427 (2006 01)
(21) 426450 (22) 2018 07 25
(72) KOWaLIK MIChał, Otrębusy (PL); ROLa eDyTa, Zajezierze (PL);  
RZĄDKOWSKI WITOLD, Kanie (PL); SUPRynOWICZ KaROL, 
Dąbrowa Białostocka (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przewozu dzieci w pojazdach

(B1) (11) 236789 (41) 2019 11 18 
(51) B60P 7/14 (2006 01)
(21) 425509 (22) 2018 05 10

(72) BaRTOSZeWICZ TOMaSZ, łódź (PL)
(73) PTM POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLOŚCIĄ, łódź (PL)
(54) Przegroda kompresująca do nadwozi samowyładowczych

(B1) (11) 236803 (41) 2018 05 21 
(51) B60R 9/10 (2006 01)
(21) 419450 (22) 2016 11 15
(72) KaBaCIŃSKI MaCIeJ, Poznań (PL); TaLaŚKa KRZySZTOF, 
Poznań (PL); WILCZyŃSKI DOMInIK, Murowana goślina (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Uchwyt do holowania motocykla

(B1) (11) 236938 (41) 2019 12 02 
(51) B61B 12/00 (2006 01)
(21) 430561 (22) 2019 07 12
(72) ZIeLIŃSKI WOJCIeCh, Kraków (PL); SITeK RaDOSłaW,  
Kraków (PL); CZaJa PIOTR, Krościenko nad Dunajcem (PL); 
KaRPIeL gRZegORZ, Kraków (PL)
(73) OŚRODeK naRCIaRSKI KOTeLnICa BIałCZaŃSKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białka Tatrzańska (PL)
(54) Wyciągowe krzesło narciarskie wyposażone w układ podgrze-
wania oraz sposób sterowania układem podgrzewania wyciągowe-
go krzesła narciarskiego

(B1) (11) 236903 (41) 2020 02 24 
(51) B61L 23/00 (2006 01) 
 B61L 27/00 (2006 01)
(21) 426780 (22) 2018 08 23
(72) PaWLIK MaReK, Warszawa (PL); gOłĘBIeWSKI MaRCIn, 
Milanówek (PL); TORUŃ anDRZeJ, Warszawa (PL)
(73) InSTyTUT KOLeJnICTWa, Warszawa (PL)
(54) System zdalnego interwencyjnego uruchamiania hamowania 
pojazdów szynowych i sposób zdalnego interwencyjnego urucha-
miania hamowania pojazdów szynowych

(B1) (11) 236918 (41) 2020 06 01 
(51) B65B 11/52 (2006 01) 
 B65B 9/04 (2006 01)
(21) 427915 (22) 2018 11 26
(72) gĄSIOROWSKI MaReK, głosków (PL)
(73) gĄSIOROWSKI MaReK, głosków (PL)
(54) System pakowania produktów w porcjach w folię termo-for-
mowalną oraz transporter modułowy wyposażony w taki system

(B1) (11) 236923 (41) 2020 06 15 
(51) B65B 11/52 (2006 01) 
 B65B 9/04 (2006 01)
(21) 428101 (22) 2018 12 07
(72) gĄSIOROWSKI MaReK, głosków (PL)
(73) gĄSIOROWSKI MaReK, głosków (PL)
(54) System podawania folii na transporter maszyny do pakowania 
produktów, transporter i maszyna wyposażone w taki system

(B1) (11) 236810 (41) 2020 03 23 
(51) B65B 19/04 (2006 01) 
 A24C 5/02 (2006 01)
(21) 427135 (22) 2018 09 21
(72) ZaDĘCKI ROBeRT, Radom (PL); SOTOWSKI KRZySZTOF, 
gniewoszów (PL)
(73) InTeRnaTIOnaL TOBaCCO MaChIneRy POLanD SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zasobnik kanałowy na artykuły prętopodobne, ładowacz do na-
pełniania pojemnika artykułami prętopodobnymi i wyładowywacz 
do opróżniania takiego pojemnika

(B1) (11) 236927 (41) 2020 06 15 
(51) B65B 69/00 (2006 01) 
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 F24H 9/20 (2006 01) 
 F23K 3/00 (2006 01)
(21) 428165 (22) 2018 12 14
(72) KUŚMIŃSKa-FIJałKOWSKa aLDOna, Kotarwice (PL);  
KOZyRa JaCeK, Jedlińsk (PL)
(73) KUŚMIŃSKa-FIJałKOWSKa aLDOna, Kotarwice (PL);  
KOZyRa JaCeK, Jedlińsk (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego transportu załadunku paliwa 
stałego do zasobnika podajnika dozującego paliwo stałe do pieca 
centralnego ogrzewania

(B1) (11) 236922 (41) 2020 06 15 
(51) B65C 9/12 (2006 01) 
 B65C 9/38 (2006 01)
(21) 428079 (22) 2018 12 06
(72) TOPOLSKI aRTUR, gliwice (PL)
(73) TOPOLSKI aRTUR ZaKłaD PRODUKCJI  
RynKOWO-eKSPORTOWeJ TOP-POL, Zbrosławice (PL)
(54) Sposób wytwarzania moletowanych etykiet

(B1) (11) 236854 (41) 2019 01 02 
(51) B65D 17/50 (2006 01) 
 B65D 17/34 (2006 01) 
 B65D 47/20 (2006 01) 
 B65D 47/28 (2006 01)
(21) 421968 (22) 2017 06 21
(72) LaTOS TOMaSZ, Deszno (PL); FURMan anDRZeJ, Brzesko (PL)
(73) Can-PaCK SPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(54) System zamknięcia pojemnika i wieczko pojemnika

(B1) (11) 236898 (41) 2019 07 29 
(51) B65D 25/04 (2006 01) 
 B65D 5/49 (2006 01)
(21) 424302 (22) 2018 01 17
(72) MIŚ KaROL, Włoszakowice (PL); MaRCZUK aDaM, Leszno (PL)
(73) WeRneR KenKeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Składana wkładka do opakowania, zwłaszcza transportowego

(B1) (11) 236852 (41) 2017 06 19 
(51) B65D 85/00 (2006 01) 
 F17C 11/00 (2006 01)
(21) 415267 (22) 2015 12 14
(72) JÓŹWIK KRZySZTOF, łódź (PL); MagIeRa RaDOMIR, 
Pabianice (PL); OBIDOWSKI DaMIan, Stróża (PL);  
SOBCZaK KRZySZTOF, łódź (PL); SZynKOWSKa MałgORZaTa, 
łódź (PL); WaJMan TOMaSZ, Pabianice (PL)
(73) Pge gÓRnICTWO I eneRgeTyKa KOnWenCJOnaLna 
SPÓłKa aKCyJna, Bełchatów (PL)
(54) Kaseta załadowcza pakietu nośników sorbentu

(B1) (11) 236781 (41) 2016 11 07 
(51) B65D 85/804 (2006 01) 
 A47J 31/00 (2006 01)
(21) 412201 (22) 2015 04 30
(72) BaRaŃSKI WaCłaW, łazy (PL); FeRT łUKaSZ, Sobków (PL); 
BRanny JeRZy, Cieszyn (PL); MOKRySZ TeReSa, Ustroń (PL); 
TaRnOWSKI MaReK, Lublin (PL)
(73) MOKaTe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Żory (PL)
(54) Kapsuła do napojów i sposób otrzymywania napojów

(B1) (11) 236937 (41) 2020 09 21 
(51) B65G 43/02 (2006 01) 
 B65G 13/02 (2006 01)
(21) 429337 (22) 2019 03 20
(72) PRUSaK DanIeL, Kraków (PL); MOLSKI SZyMOn, Kraków (PL); 
KaŃTOCh eLIaSZ, Kraków (PL); KWaŚnIeWSKI JeRZy, Kraków (PL)

(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM STanISłaWa STaSZICa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Krążnik przenośnika taśmowego lub rolkowego

(B1) (11) 236867 (41) 2012 03 26 
(51) C01G 9/02 (2006 01) 
 B82B 3/00 (2006 01)
(21) 395981 (22) 2011 08 16
(72) TeTeRyCZ heLena, Wrocław (PL); FIeDOT MaRTa,  
Zgorzelec (PL); KOŹLeCKI TOMaSZ, Wrocław (PL);  
POLOWCZyK IZaBeLa, Wrocław (PL); RaC OLga, Zgorzelec (PL); 
OLeŚ DOMInIKa, Stronie Śląskie (PL); haLeK PaTRyK,  
Krzyżowa Dolina (PL); haLeK gRZegORZ, Krzyżowa Dolina (PL); 
WIŚnIeWSKI KaMIL, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (PL)
(54) Sposób syntezowania nanocząstek tlenku cynku

(B1) (11) 236866 (41) 2012 05 07 
(51) C01G 19/02 (2006 01) 
 B82B 3/00 (2006 01)
(21) 395975 (22) 2011 08 16
(72) TeTeRyCZ heLena, Wrocław (PL); RaC OLga, Zgorzelec (PL); 
KOŹLeCKI TOMaSZ, Wrocław (PL); POLOWCZyK IZaBeLa,  
Wrocław (PL); OLeŚ DOMInIKa, Stronie Śląskie (PL);  
FIeDOT MaRTa, Zgorzelec (PL); haLeK PaTRyK, Krzyżowa Dolina (PL);  
haLeK gRZegORZ, Krzyżowa Dolina (PL); WIŚnIeWSKI KaMIL, 
Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (PL)
(54) Sposób syntezowania nanocząstek tlenku cyny

(B1) (11) 236825 (41) 2019 04 08 
(51) C01G 23/08 (2006 01)
(21) 423028 (22) 2017 10 03
(72) MORaWSKI anTOnI WaLDeMaR, Szczecin (PL);  
SIenKIeWICZ PaULIna, Szczecin (PL); MOZIa SyLWIa, Szczecin (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania ditlenku tytanu modyfikowanego krze-
mem

(B1) (11) 236809 (41) 2020 03 09 
(51) C02F 3/00 (2006 01) 
 B01D 36/02 (2006 01)
(21) 426813 (22) 2018 08 27
(72) gĄSIOROWSKI MaRCIn, Warszawa (PL);  
PeCyna TOMaSZ, Ząbki (PL)
(73) gĄSIOROWSKI MaRCIn, Warszawa (PL);  
PeCyna TOMaSZ, Ząbki (PL)
(54) Zespół filtracyjny

(B1) (11) 236771 (41) 2020 02 10 
(51) C03B 35/14 (2006 01) 
 C03B 35/20 (2006 01)
(21) 426609 (22) 2018 08 08
(72) MyL łUKaSZ, Sandomierz (PL)
(73) PILKIngTOn aUTOMOTIVe POLanD SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sandomierz (PL)
(54) Prasa do gięcia szkła

(B1) (11) 236827 (41) 2020 02 24 
(51) C04B 28/14 (2006 01) 
 C04B 14/36 (2006 01) 
 C04B 14/42 (2006 01) 
 C04B 22/06 (2006 01)
(21) 426644 (22) 2018 08 14
(72) ZaJĄC KaMILa, Szczecin (PL); JanUS MagDaLena, Kurów (PL);  
MORaWSKI anTOnI WaLDeMaR, Szczecin (PL)
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(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) Sposób oczyszczania tynku gipsowego

(B1) (11) 236908 (41) 2020 03 23 
(51) C07C 15/20 (2006 01) 
 C07D 221/14 (2006 01) 
 C07D 209/48 (2006 01) 
 C07D 209/82 (2006 01)
(21) 427053 (22) 2018 09 13
(72) KROMPIeC STanISłaW, gliwice (PL);  
SZaFRanIeC-gOROL gRaŻyna, Bytom (PL); LODOWSKI PIOTR, 
Mysłowice (PL); MaTUSSeK MaReK, Chorzów (PL);  
MaRCOL-SZUMILaS BeaTa, Mysłowice (PL); IgnaSIaK WITOLD, 
gliwice (PL)
(73) UnIWeRSyTeT ŚLĄSKI W KaTOWICaCh, Katowice (PL)
(54) 1,2-diarylobenzo[ghi]peryleny oraz sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 236878 (41) 2018 01 29 
(51) C07C 17/23 (2006 01) 
 C03C 8/20 (2006 01) 
 A61L 9/00 (2006 01) 
 A61L 2/232 (2006 01) 
 A61L 2/238 (2006 01)
(21) 418064 (22) 2016 07 22
(72) DOROS WIeSłaW, Rzeszów (PL)
(73) D a gLaSS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rogoźnica (PL)
(54) Sposób samoczynnego i/lub wspomaganego niszczenia drob-
noustrojów wewnątrz zamkniętych pomieszczeń oraz okno i panel 
do stosowania tego sposobu

(B1) (11) 236850 (41) 2020 01 27 
(51) C07C 49/82 (2006 01) 
 C12P 7/02 (2006 01) 
 C12P 7/26 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 426353 (22) 2018 07 17
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) 2,4-dihydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkon i sposób jedno-
czesnego otrzymywania 2-hydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu 
i 2,4-dihydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu

(B1) (11) 236835 (41) 2020 01 27 
(51) C07C 67/04 (2006 01) 
 C07F 9/10 (2006 01)
(21) 426425 (22) 2018 07 24
(72) gLISZCZyŃSKa anna, Wrocław (PL); CZaRneCKa MaRTa, 
Rokietnica (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Palmitoilo-2-(3-metoksycynamoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina 
oraz sposób otrzymywania 1-palmitoilo-2-(3-metoksycynamoilo)-
sn-glicero-3-fosfocholiny

(B1) (11) 236836 (41) 2020 01 27 
(51) C07C 67/14 (2006 01) 
 C07F 9/10 (2006 01)
(21) 426426 (22) 2018 07 24
(72) gLISZCZyŃSKa anna, Wrocław (PL); CZaRneCKa MaRTa, 
Rokietnica (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Cynamonoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób 
otrzymywania 1-cynamonoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholiny

(B1) (11) 236828 (41) 2020 06 15 
(51) C07C 69/84 (2006 01) 
 C07C 67/10 (2006 01)
(21) 428013 (22) 2018 12 04

(72) WODnICKa aLICJa, Szczecin (PL); gaWROŃSKa MOnIKa, 
gorzów Wielkopolski (PL); KOWaLeWSKa MOnIKa, Szczecin (PL); 
KRaWCZyK MaRIa, Warszawa (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) ester 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowy kwasu 3,5-dichlorosali-
cylowego oraz sposób wytwarzania estru 1-metoksy-1-oksoalkan-
-2-ylowego kwasu 3,5-dichlorosalicylowego

(B1) (11) 236830 (41) 2018 12 17 
(51) C07C 229/22 (2006 01) 
 C07D 265/30 (2006 01) 
 C07D 211/22 (2006 01) 
 C07D 207/08 (2006 01)
(21) 421814 (22) 2017 06 07
(72) OSSOWICZ PaULa, Szczecin (PL); JanUS eWa, goleniów (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) Organiczna sól L-treoniny oraz sposób wytwarzania organicznej 
soli L-treoniny

(B1) (11) 236888 (41) 2018 02 26 
(51) C07C 337/08 (2006 01) 
 C07F 9/40 (2006 01)
(21) 422343 (22) 2017 07 25
(72) gOLDeMan WaLDeMaR, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (PL)
(54) Tiosemikarbazony β-ketofosfonianów dialkilowych oraz sposób 
ich wytwarzania

(B1) (11) 236912 (41) 2020 05 04 
(51) C07D 221/16 (2006 01)
(21) 427571 (22) 2018 10 30
(72) SOŚnICKI JaCeK, Szczecin (PL); IDZIK TOMaSZ, Szczecin (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) n-podstawiona pochodna 1,3,9,9a-tetrahydroindeno[2,1-b]
pirydyn-2-onu i sposób otrzymywania n-podstawionej pochodnej 
1,3,9,9a-tetrahydroindeno[2,1-b]pirydyn-2-onu

(B1) (11) 236913 (41) 2020 05 04 
(51) C07D 221/16 (2006 01)
(21) 427573 (22) 2018 10 30
(72) SOŚnICKI JaCeK, Szczecin (PL); IDZIK TOMaSZ, Szczecin (PL);  
STRUK łUKaSZ, Szczecin (PL);  
BORZyKOWSKa-LeDWIg aLeKSanDRa, glinna (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) n-benzylowa pochodna z układem 4a-arylo-1,4a,9,9a-tetrahy-
droindeno[2,1-b]pirydyn-2-onu i sposób jej otrzymywania

(B1) (11) 236884 (41) 2018 09 24 
(51) C07D 295/04 (2006 01) 
 C07D 295/084 (2006 01)
(21) 420846 (22) 2017 03 14
(72) JaŚKOWSKa JOLanTa, Kraków (PL)
(73) POLITeChnIKa KRaKOWSKa IM  TaDeUSZa KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania O-arylopiperazynyloalkilo salicylamidów

(B1) (11) 236837 (41) 2020 03 23 
(51) C07D 307/33 (2006 01) 
 C07B 53/00 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 426970 (22) 2018 09 10
(72) głaDKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); SySaK angeLIKa, 
Wrocław (PL); PaWLaK aLeKSanDRa, Poznań (PL);  
WłOCh aLeKSanDRa, Wrocław (PL); OBMIŃSKa-MRUKOWICZ 



12 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

BOŻena, Wrocław (PL); KLeSZCZyŃSKa haLIna, Wrocław (PL); 
MaZUR MaRCeLIna, Rybnik (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) trans-(4S,5R,6S)-5-(1-Bromoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)-
dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 236838 (41) 2020 03 23 
(51) C07D 307/33 (2006 01) 
 C07B 53/00 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 426978 (22) 2018 09 10
(72) głaDKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); SySaK angeLIKa, 
Wrocław (PL); PaWLaK aLeKSanDRa, Poznań (PL);  
WłOCh aLeKSanDRa, Wrocław (PL); OBMIŃSKa-MRUKOWICZ 
BOŻena, Wrocław (PL); KLeSZCZyŃSKa haLIna, Wrocław (PL); 
MaZUR MaRCeLIna, Rybnik (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) trans-(4R,5S,6R)-5-(1-Bromoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)-
dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 236839 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421030 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-pentoksynaringenina oraz 7,4’-dipentoksynaringenina i spo-
sób jednoczesnego otrzymywania 7-pentoksynaringeniny oraz 
7,4’-dipentoksynaringeniny

(B1) (11) 236840 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421031 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-etoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu 
7-etoksynaringeniny

(B1) (11) 236841 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421033 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-pentoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu 
7-pentoksynaringeniny

(B1) (11) 236842 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421034 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-dietoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 7,4’-dietoksynaringeniny

(B1) (11) 236843 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421041 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-dipentoksynaringeniny i  sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-dipentoksynaringeniny

(B1) (11) 236844 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421042 (22) 2017 03 29

(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 5,7,4’-trietoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 5,7,4’-trietoksynaringeniny

(B1) (11) 236845 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421043 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-dimetoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 7,4’-dimetoksynaringeniny

(B1) (11) 236846 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421045 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-dodekanoksynaringenina oraz 7,4’-didodekanoksynaringe-
nina i sposób jednoczesnego otrzymywania 7-dodekanoksynarin-
geniny oraz 7,4’-didodekanoksynaringeniny

(B1) (11) 236847 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421046 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7-dodekanoksynaringeniny i sposób otrzymywania 
oksymu 7-dodekanoksyaringeniny

(B1) (11) 236848 (41) 2018 10 08 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 421047 (22) 2017 03 29
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-didodekanoksynaringeniny i sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-didodekanoksynaringeniny

(B1) (11) 236849 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 311/32 (2006 01)
(21) 422961 (22) 2017 09 21
(72) KOZłOWSKa JOanna, Rawicz (PL); anIOł MIROSłaW, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-dipropoksynaringeniny i sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-dipropoksynaringeniny

(B1) (11) 236887 (41) 2019 01 28 
(51) C07D 333/22 (2006 01)
(21) 422238 (22) 2017 07 17
(72) KULa JÓZeF, łódź (PL); KOST BaRTłOMIeJ,  
goczałkowice-Zdrój (PL); MaTySIaK SyLWIa, Szczerców (PL)
(73) POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) Pochodna tiofenu oraz sposób jej otrzymywania

(B1) (11) 236882 (41) 2018 07 30 
(51) C07D 401/10 (2006 01) 
 C07D 401/12 (2006 01) 
 G01N 21/64 (2006 01) 
 G01N 33/52 (2006 01)
(21) 420283 (22) 2017 01 23
(72) CZaPLIŃSKa BaRBaRa, grybów (PL); MaLaRZ KaTaRZyna, 
Bielsko-Biała (PL); MROZeK-WILCZKIeWICZ anna, Katowice (PL); 
MUSIOł ROBeRT, Będzin (PL)



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 13

(73) UnIWeRSyTeT ŚLĄSKI W KaTOWICaCh, Katowice (PL)
(54) nowa pochodna styrylochinoliny oraz jej zastosowanie

(B1) (11) 236820 (41) 2019 05 20 
(51) C07D 401/14 (2006 01) 
 C07D 249/04 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 423491 (22) 2017 11 17
(72) ZyCh DaWID, Tarnowskie góry (PL); SłODeK aneTa, 
Katowice (PL); KROMPIeC STanISłaW, gliwice (PL);  
MaLaRZ KaTaRZyna, Bielsko-Biała (PL); MROZeK-WILCZKIeWICZ 
anna, Katowice (PL); MUSIOł ROBeRT, Będzin (PL)
(73) UnIWeRSyTeT ŚLĄSKI W KaTOWICaCh, Katowice (PL)
(54) Pochodne 2,2’:6’,2’’-terpirydyny, sposób ich otrzymywania oraz 
ich zastosowanie do wytwarzania leków przeznaczonych do leczenia 
nowotworów

(B1) (11) 236780 (41) 2016 06 06 
(51) C07D 487/04 (2006 01) 
 C07D 495/22 (2006 01) 
 C07D 409/14 (2006 01) 
 C09K 11/06 (2006 01) 
 G01N 21/64 (2006 01)
(21) 410365 (22) 2014 12 04
(72) KRZeSZeWSKI MaCIeJ, Piła (PL); gRyKO DanIeL, Warszawa (PL)
(73) InSTyTUT CheMII ORganICZneJ POLSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (PL)
(54) nowe emitery światła niebieskiego i sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 236904 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 495/14 (2006 01) 
 C07F 7/08 (2006 01) 
 G01N 27/327 (2006 01) 
 G01N 33/48 (2006 01) 
 H01L 51/30 (2006 01)
(21) 426889 (22) 2018 09 05
(72) DRZOZga KaMILa, Wrocław (PL); ZaJĄC DOROTa,  
Oleśnica (PL); CaBaJ JOanna, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (PL)
(54) 2,6-bis([2,2’-bitiofen]-5-ylo)-4-metylo-4-oktylo-ditienosilol-
pochodna ditienosilolu, sposób jej otrzymywania oraz elektroda 
enzymatyczna do wykrywania estradiolu w roztworach wodnych

(B1) (11) 236785 (41) 2017 12 04 
(51) C07F 7/30 (2006 01) 
 C07F 7/21 (2006 01)
(21) 421841 (22) 2017 06 08
(72) KaŹMIeRCZaK JOanna, Stęszew (PL);  
hReCZyChO gRZegORZ, Poznań (PL)
(73) UnIWeRSyTeT IM  aDaMa MICKIeWICZa, Poznań (PL)
(54) nowy sposób otrzymywania pochodnych silseskwioksanów 
(germasilseskwioksanów) o strukturze całkowicie skondensowanej 
klatki z wbudowanymi atomami germanu w krawędzie klatki

(B1) (11) 236869 (41) 2016 06 06 
(51) C07F 15/00 (2006 01) 
 B01J 31/28 (2006 01) 
 C08F 32/04 (2006 01) 
 C08F 32/08 (2006 01) 
 C08F 4/00 (2006 01) 
 B01J 31/22 (2006 01) 
 C07C 6/04 (2006 01) 
 C07C 67/333 (2006 01) 
 C08G 61/08 (2006 01)
(21) 410329 (22) 2014 12 02
(72) gReLa KaROL, Warszawa (PL); SMOLeŃ MIChał, Rędziny (PL)
(73) UnIWeRSyTeT WaRSZaWSKI, Warszawa (PL)
(54) Kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastoso-
wanie

(B1) (11) 236786 (41) 2019 03 25 
(51) C07F 15/00 (2006 01) 
 C07D 487/04 (2006 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 422885 (22) 2017 09 18
(72) łaKOMSKa IWOna, Toruń (PL); FanDZLOCh MaRZena, 
Rypin (PL)
(73) UnIWeRSyTeT MIKOłaJa KOPeRnIKa W TORUnIU, Toruń (PL)
(54) nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geo-
metrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-α]pirymidyną 
i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 236860 (41) 2020 05 04 
(51) C07F 17/02 (2006 01)
(21) 427495 (22) 2018 10 22
(72) KaSPRZaK aRTUR, Warszawa (PL); FaTeyeVa KRISTIna, 
Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania n-(1-pirenylo)ferrocenokarboksyamidu 
i sposób otrzymywania n,n’-bis(1-pirenylo)-1,1’-ferrocenodikarbok-
syamidu

(B1) (11) 236834 (41) 2020 01 02 
(51) C07J 63/00 (2006 01) 
 C12P 33/20 (2006 01) 
 C12P 33/12 (2006 01) 
 C12P 33/10 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 426022 (22) 2018 06 22
(72) KOZłOWSKa eWa, Wrocław (PL); MaTeRa agaTa, Rokiciny (PL);  
KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (PL); JaneCZKO TOMaSZ, 
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) 3β,11α-dihydroksy-5α-chloro-17a-oksa-D-homo-6,19-
oksidoandrostan-17-on i sposób wytwarzania 3β,11α-dihydroksy-
5α-chloro-17a-oksa-D-homo-6,19-oksidoandrostan-17-onu

(B1) (11) 236901 (41) 2019 12 16 
(51) C08J 3/24 (2006 01) 
 C08L 27/06 (2006 01) 
 C08L 63/00 (2006 01) 
 C08K 5/17 (2006 01)
(21) 425946 (22) 2018 06 15
(72) BaRCZeWSKI MaTeUSZ, Poznań (PL); MaTyKIeWICZ DanUTa, 
Poznań (PL); KOZICKI DaMIan, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji epoksydowej o zwiększonej 
ognioodporności

(B1) (11) 236790 (41) 2019 12 02 
(51) C08J 5/18 (2006 01) 
 C08J 9/228 (2006 01) 
 C08L 25/06 (2006 01) 
 C08K 3/015 (2018 01) 
 C08K 3/08 (2006 01) 
 B29C 67/20 (2006 01) 
 B29D 7/01 (2006 01)
(21) 425677 (22) 2018 05 23
(72) MISIeK agnIeSZKa, galewice (PL); MISIeK SyLWeSTeR, 
galewice (PL)
(73) MISIeK agnIeSZKa aMITeC, galewice (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt ze spienionego polistyrenu z nano-
cząstkami metalu

(B1) (11) 236782 (41) 2017 04 10 
(51) C08L 23/06 (2006 01) 
 C08L 51/06 (2006 01) 
 C08K 5/134 (2006 01) 
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 B32B 1/08 (2006 01) 
 B32B 27/32 (2006 01) 
 F16L 9/12 (2006 01) 
 F16L 47/06 (2006 01)
(21) 414329 (22) 2015 10 09
(72) KIeDROWSKa BOŻena, Człuchów (PL); RaFaLSKa IZaBeLa, 
Człuchów (PL); TeneROWICZ Jan, Chojnice (PL); KULCZyK PIOTR, 
Człuchów (PL)
(73) RaDPOL SPÓłKa aKCyJna, Człuchów (PL)
(54) Mieszanka polimerowa i wyrób z mieszanki polimerowej

(B1) (11) 236931 (41) 2020 06 29 
(51) C09B 61/00 (2006 01)
(21) 428394 (22) 2018 12 22
(72) SZCZePanIaK MaReK, Warszawa (PL); ŻMUDa PRZeMySłaW, 
Radzymin (PL); SOBanIeC naTaLIa, Warszawa (PL)
(73) BaRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Słupno (PL)
(54) Barwnik naturalny na bazie węgla roślinnego w postaci pasty 
oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 236932 (41) 2020 07 13 
(51) C09D 7/65 (2018 01) 
 C09D 7/40 (2018 01) 
 C09D 175/04 (2006 01)
(21) 428522 (22) 2019 01 08
(72) MaMIŃSKI MaRIUSZ łUKaSZ, Warszawa (PL)
(73) MeBLe 21 SPÓłKa JaWna CIaSTOŃ WOJCIeCh I gRZegORZ, 
Zielonka (PL)
(54) Mieszanina modyfikująca lakier poliuretanowy stosowany przy 
wykończaniu powierzchni mebli

(B1) (11) 236862 (41) 2018 09 10 
(51) C09K 8/467 (2006 01) 
 C04B 28/04 (2006 01) 
 C04B 24/24 (2006 01)
(21) 420758 (22) 2017 03 06
(72) KReMIenIeWSKI MaRCIn, Krosno (PL); RZePKa MaRCIn, 
Krosno (PL)
(73) InSTyTUT naFTy I gaZU-PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (PL)
(54) Kompozycja wysokostabilnego sedymentacyjnie zaczynu ce-
mentowego

(B1) (11) 236863 (41) 2018 10 22 
(51) C09K 8/467 (2006 01) 
 C04B 28/04 (2006 01) 
 C04B 28/26 (2006 01) 
 C04B 24/24 (2006 01)
(21) 421250 (22) 2017 04 08
(72) KReMIenIeWSKI MaRCIn, Krosno (PL); RZePKa MaRCIn, 
Krosno (PL)
(73) InSTyTUT naFTy I gaZU-PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (PL)
(54) Kompozycja niskosedymentacyjnego zaczynu cementowo-
-lateksowego z dodatkiem szkła wodnego

(B1) (11) 236864 (41) 2018 12 03 
(51) C09K 8/467 (2006 01) 
 C04B 28/04 (2006 01) 
 C04B 24/24 (2006 01)
(21) 421676 (22) 2017 05 22
(72) KReMIenIeWSKI MaRCIn, Krosno (PL); RZePKa MaRCIn, 
Krosno (PL); KĄTny eWa, Krosno (PL)
(73) InSTyTUT naFTy I gaZU-PaŃSTWOWy InSTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (PL)
(54) Kompozycja niefrakcjonującego zaczynu cementowego

(B1) (11) 236900 (41) 2019 08 26 
(51) C12M 1/02 (2006 01) 
 B01F 5/10 (2006 01)
(21) 424570 (22) 2018 02 12
(72) RaBIega RySZaRD, Zamość (PL); RaBIega aRnOLD, 
Warszawa (PL)
(73) RaBIega RySZaRD, Zamość (PL); RaBIega aRnOLD, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do mieszania substratu w komorach fer-
mentacyjnych

(B1) (11) 236769 (41) 2020 02 10 
(51) C12N 1/20 (2006 01) 
 A23K 10/16 (2016 01) 
 A23K 10/12 (2016 01) 
 A23K 20/174 (2016 01) 
 C12P 1/04 (2006 01) 
 C12P 7/52 (2006 01) 
 C12P 7/02 (2006 01)
(21) 426522 (22) 2018 08 01
(72) ZIeLIŃSKa KRySTyna, Warszawa (PL);  
PIaSeCKa-JÓŹWIaK KaTaRZyna, Warszawa (PL);  
ŚWIĄTeK MIChał, Stoczek łukowski (PL);  
MIeCZnIKOWSKI anTOnI, Warszawa (PL)
(73) InSTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU  
ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  PROF  WaCłaWa DĄBROWSKIegO, 
Warszawa (PL)
(54) nowy szczep bakterii Pediococcus acidilactici o zdolności me-
tabolizowania 1,2-propanodiolu, zawierająca go kultura starterowa 
oraz preparat

(B1) (11) 236776 (41) 2020 03 09 
(51) C12N 1/20 (2006 01) 
 C12R 1/35 (2006 01) 
 A61K 39/02 (2006 01) 
 A61P 11/00 (2006 01) 
 C12N 1/36 (2006 01)
(21) 428257 (22) 2018 12 19
(72) DUDeK KaTaRZyna, Bronowice (PL); SZaCaWa eWeLIna, 
Puławy (PL); BeDnaReK DaRIUSZ, Puławy (PL)
(73) PaŃSTWOWy InSTyTUT WeTeRynaRyJny-PaŃSTWOWy 
InSTyTUT BaDaWCZy, Puławy (PL)
(54) Wyizolowany szczep bakterii Mycoplasma bovis i szczepionka 
zawierająca szczep bakterii Mycoplasma bovis

(B1) (11) 236775 (41) 2020 03 09 
(51) C12N 5/02 (2006 01) 
 C12N 5/07 (2010 01)
(21) 428256 (22) 2018 12 19
(72) RÓŻyCKI MIROSłaW, Puławy (PL); BILSKa-ZaJĄC eWa, 
Puławy (PL); KOChanOWSKI MaCIeJ, Puławy (PL);  
CenCeK TOMaSZ, Puławy (PL); KaRaMOn JaCeK, Puławy (PL); 
DĄBROWSKa JOanna, Puławy (PL); ZDyBeL JOLanTa, Puławy (PL);  
SROKa JaCeK, Lublin (PL)
(73) PaŃSTWOWy InSTyTUT WeTeRynaRyJny-PaŃSTWOWy 
InSTyTUT BaDaWCZy, Puławy (PL)
(54) Sposób wykonania podłoża transportowego dla żywych larw 
pasożytów, zwłaszcza Trichinella spp

(B1) (11) 236832 (41) 2019 03 25 
(51) C12P 19/44 (2006 01) 
 C12R 1/65 (2006 01)
(21) 422811 (22) 2017 09 12
(72) SORDOn SanDRa, Komprachcice (PL);  
POPłOŃSKI JaROSłaW, Szklarska Poręba (PL); TROnIna TOMaSZ,  
Międzybórz (PL); hUSZCZa eWa, Wrocław (PL)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 3’-O-β-D-glukopiranozylo-5,7-
dihydroksy-4’-metoksyflawonu
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(B1) (11) 236791 (41) 2019 12 16 
(51) C21D 1/20 (2006 01)
(21) 425829 (22) 2018 06 05
(72) WaSILUK KaMIL, Reszel (PL); ŚWIĄTnICKI WIeSłaW, 
Warszawa (PL); WaSIaK KRZySZTOF, Jagodne (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Sposób obróbki cieplnej elementu ze stali nawęglonej po-
wierzchniowo

(B1) (11) 236933 (41) 2020 07 13 
(51) C21D 9/50 (2006 01)
(21) 428561 (22) 2019 01 11
(72) ORłOWICZ anTOnI WłaDySłaW, głogów Małopolski (PL); 
MRÓZ MaReK FRanCISZeK, Rzeszów (PL)
(73) ROL-MaX WRyK & RyBIŃSKI SPÓłKa JaWna, Jastkowice (PL)
(54) Sposób zmniejszania udziału martenzytu oraz ferrytu Widman-
stättena w dwuimiennym stalowym złączu spawanych elementów 
konstrukcyjnych

(B1) (11) 236793 (41) 2019 10 07 
(51) C22C 21/00 (2006 01)
(21) 428136 (22) 2017 04 17
(30) 2016121619  2016 05 31 RU
(86) 2017 04 17  PCT/RU17/00238
(87) 2017 12 07  WO17/209646
(72) KROKhIn aLeKSanDR yUR’eVICh, Moskwa (RU);  
aLaBIn aLeKSanDR nIKOLaeVICh, Moskwa (RU);  
ZaJTSeV anTOn SeRgeeVICh, Krasnoyarsk (RU);  
FROLOV VIKTOR FeDOROVICh, Krasnoyarsk (RU);  
TRIFOnenKOV LeOnID PeTROVICh, Krasnoyarsk (RU);  
STReLOV aLeKSanDR VLaDIMIROVICh, Shlekhov (RU)
(73) OBShCheSTVO S OgRanIChennOy  
OTVeTSTVennOST’yU OBeDInennaya KOMPanIya RUSaL 
InZheneRnO-TeKhnOLOgICheSKIy TSenTR, Krasnoyarsk (RU)
(54) Stop na bazie aluminium oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 236917 (41) 2020 06 01 
(51) C22C 38/04 (2006 01) 
 C22C 38/22 (2006 01) 
 C22C 38/24 (2006 01) 
 C22C 38/32 (2006 01)
(21) 427903 (22) 2018 11 26
(72) LIPIŃSKI TOMaSZ, Olsztyn (PL)
(73) UnIWeRSyTeT WaRMIŃSKO-MaZURSKI W OLSZTynIe, 
Olsztyn (PL)
(54) Stal konstrukcyjna stopowa przeznaczona na części maszyn 
pracujące przy obciążeniach zmiennych

(B1) (11) 236880 (41) 2018 06 04 
(51) C23C 14/06 (2006 01) 
 C23C 14/35 (2006 01) 
 C23C 8/36 (2006 01) 
 C09K 11/56 (2006 01) 
 C09K 11/54 (2006 01)
(21) 419607 (22) 2016 11 25
(72) ŚRODa MaRCIn, Kraków (PL); gRZeSIK ZBIgnIeW, Kraków (PL);  
KaPUSTa CZeSłaW, Liszki (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania transparentnej warstwy siarczków metali 
na podłożu szklanym

(B1) (11) 236859 (41) 2020 04 20 
(51) D01F 9/12 (2006 01) 
 D04H 1/42 (2012 01) 
 D04H 13/00 (2006 01)
(21) 427434 (22) 2018 10 16

(72) łĘKaWa-RaUS agnIeSZKa, Warszawa (PL);  
LePaK-KUC SanDRa, Warszawa (PL); TaBOROWSKa PaTRyCJa, 
Sosnowiec (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania przewodzących nanorurkowych włókien 
tekstylnych

(B1) (11) 236807 (41) 2017 11 20 
(51) D04H 1/54 (2012 01) 
 D02J 13/00 (2006 01)
(21) 417233 (22) 2016 05 17
(72) naWROCKI MaRIUSZ, Żagań (PL)
(73) naMaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Żagań (PL)
(54) Sposób wytwarzania wstęgowych włóknin puszystych i urzą-
dzenie do wytwarzania wstęgowych włóknin puszystych

(B1) (11) 236778 (41) 2020 05 18 
(51) D21H 23/02 (2006 01) 
 D21H 17/29 (2006 01) 
 D21H 17/60 (2006 01)
(21) 427659 (22) 2018 11 06
(72) PRZyBySZ KaZIMIeRZ, łódź (PL); PRZyBySZ PIOTR,  
Lubraniec (PL)
(73) TeKTURa OPaKOWanIa PaPIeR SPÓłKa aKCyJna, Tychy (PL)
(54) Sposób wytwarzania papieru do produkcji płyt kartonowo 
gipsowych

(B1) (11) 236892 (41) 2019 02 11 
(51) E02D 3/12 (2006 01) 
 E02F 3/08 (2006 01) 
 E02F 3/22 (2006 01)
(21) 422492 (22) 2017 08 08
(72) SOłTySIK ROBeRT, Żywiec (PL); KOS MaCIeJ, Kraków (PL); 
WITaSZeK MaCIeJ, Dębno (PL); JanKOWSKI Jan, grywałd (PL); 
TRaCZ TOMaSZ, Kraków (PL); ZDeB TOMaSZ, Kraków (PL);  
KaŃKa STanISłaW, Kraków (PL); hageR IZaBeLa, Kraków (PL); 
BRaSSe KRySTIan, Kraków (PL); RyChLeWSKI PIOTR, Kobyłka (PL); 
KOS MIROSłaW, Porąbka (PL)
(73) InSTyTUT BaDaWCZy DRÓg I MOSTÓW, Warszawa (PL); 
SOLey SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Balice (PL); POLITeChnIKa KRaKOWSKa IM  TaDeUSZa 
KOŚCIUSZKI, Kraków (PL); KOS MIROSłaW ŚLUSaRSTWO,  
Porąbka (PL)
(54) Urządzenie do formowania w gruncie ciągłych ścian z gruntu 
wzmocnionego środkiem wiążącym

(B1) (11) 236875 (41) 2017 10 23 
(51) E04B 1/32 (2006 01) 
 E04C 2/38 (2006 01) 
 E04B 7/10 (2006 01)
(21) 416845 (22) 2016 04 14
(72) ROgOWSKI WOJCIeCh JÓZeF, łomża (PL)
(73) ROgOWSKI WOJCIeCh JÓZeF, łomża (PL)
(54) Prefabrykat konstrukcji powłok odwzorowywanych figurami 
płaskimi

(B1) (11) 236879 (41) 2018 04 09 
(51) E04C 3/34 (2006 01) 
 E04B 1/21 (2006 01) 
 E04H 12/12 (2006 01)
(21) 418828 (22) 2016 09 26
(72) KaRPIŃSKI anDRZeJ, Kętrzyn (PL)
(73) BIURO PROJeKTÓW BPBW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olsztyn (PL); KaRPIŃSKI anDRZeJ, 
Kętrzyn (PL)
(54) Prefabrykowany dwuwęzłowy słup konstrukcyjny
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(B1) (11) 236861 (41) 2018 01 29 
(51) E04F 11/04 (2006 01) 
 E04F 19/02 (2006 01) 
 E06B 1/68 (2006 01)
(21) 418022 (22) 2016 07 19
(72) KaSIŃSKI BOgUSłaW, Młynne (PL); BRynIaK aDaM,  
Siołkowa (PL); SeRaFIn łUKaSZ, nowy Sącz (PL)
(73) FaKRO PP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
nowy Sącz (PL)
(54) Schody strychowe z wypełnieniem licującym

(B1) (11) 236894 (41) 2019 06 03 
(51) E04G 21/14 (2006 01) 
 E04B 1/41 (2006 01) 
 E04B 1/61 (2006 01) 
 E04C 5/16 (2006 01)
(21) 423631 (22) 2017 11 29
(72) ŚLeZIaK SłaWOMIR, Wilczków (PL)
(73) JORDahL & PFeIFeR TeChnIKa BUDOWLana SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krępice (PL)
(54) Zespół do łączenia budowlanych członów, zwłaszcza ścian

(B1) (11) 236902 (41) 2020 02 10 
(51) E04H 1/12 (2006 01) 
 F24F 5/00 (2006 01) 
 F24T 10/13 (2018 01) 
 H02S 20/23 (2014 01)
(21) 426536 (22) 2018 08 03
(72) STRUZIK WOJCIeCh, Ciecierzyn (PL)
(73) STRUZIK WOJCIeCh, Ciecierzyn (PL)
(54) ekologiczny i energooszczędny przystanek autobusowy z funk-
cją grzania i chłodzenia

(B1) (11) 236874 (41) 2017 09 11 
(51) E04H 9/00 (2006 01) 
 A62B 1/20 (2006 01) 
 E04B 1/94 (2006 01) 
 E04B 1/18 (2006 01)
(21) 416308 (22) 2016 02 29
(72) MałKOWSKI ZenOn, Wiry (PL)
(73) MałKOWSKI ZenOn BeZPIeCZeŃSTWO I OChROna 
PRZeCIWPOŻaROWa BIURO eKSPeRTyZ, DORaDZTWa 
I naDZORU FIMaRC, Wiry (PL)
(54) Tunel ewakuacyjny

(B1) (11) 236865 (41) 2015 11 09 
(51) E21B 33/12 (2006 01) 
 E21B 23/06 (2006 01)
(21) 410366 (22) 2013 04 04
(30) 13/466,329  2012 05 08 US
(86) 2013 04 04  PCT/US13/35261
(87) 2013 11 14  WO13/169417
(72) XU ZhIyUe, Cypress (US); XU yIngQIng, Tomball (US);  
heRn gRegORy Lee, Porter (US); RIChaRD BenneTT M ,  
Kingwood (US)
(73) Baker hughes Incorporated, houston (US)
(54) Ulegający rozpadowi człon w kształcie ściętego stożka, wyrób za-
wierający ulegający rozpadowi człon w kształcie ściętego stożka, sposób 
stosowania ulegającego rozpadowi członu w kształcie ściętego stożka

(B1) (11) 236935 (41) 2020 11 30 
(51) E21D 7/02 (2006 01) 
 E21F 17/18 (2006 01) 
 B66B 17/00 (2006 01)
(21) 431412 (22) 2019 10 08
(72) SZOT MaRIUSZ, Bytom (PL); KUBIŚ BOgUSłaW,  
Wieszowa (PL); PaRaDOWSKI KRZySZTOF, Katowice (PL);  

hanKUS łUKaSZ, Katowice (PL); gaWLICZeK BOgUSłaW,  
Bytom (PL); SZaDe PIOTR, Katowice (PL); CZaJa SłaWOMIR, 
Tarnowskie góry (PL); RaMOWSKI aDaM, Bytom (PL)
(73) głÓWny InSTyTUT gÓRnICTWa, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do profilowania płaszczyzn prowadników szybo-
wych i sposób profilowania płaszczyzn prowadników szybowych

(B1) (11) 236855 (41) 2019 03 25 
(51) F01D 5/04 (2006 01) 
 F01D 1/22 (2006 01) 
 F01D 1/14 (2006 01)
(21) 422937 (22) 2017 09 21
(72) DyLIK MaCIeJ, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Segment wirnika turbiny dośrodkowej

(B1) (11) 236906 (41) 2020 03 23 
(51) F15B 3/00 (2006 01)
(21) 427044 (22) 2018 09 13
(72) gOLeC KaZIMIeRZ, gliwice (PL); WILK STanISłaW, gliwice (PL);  
WILK anDRZeJ, gliwice (PL)
(73) ZaKłaD MeChanIKI PRZeMySłOWeJ ZaMeP SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(54) Obrotowy sterownik układu rekuperacji energii potencjalnej 
ciśnienia

(B1) (11) 236783 (41) 2018 08 13 
(51) F15B 11/12 (2006 01) 
 F15B 11/18 (2006 01) 
 F15B 11/20 (2006 01) 
 G05B 19/46 (2006 01) 
 G05G 13/02 (2006 01) 
 G05D 16/00 (2006 01)
(21) 420407 (22) 2017 02 01
(72) FRĄCKOWIaK DaMIan, Śrem (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) hydrauliczny odbiornik ciśnieniowy

(B1) (11) 236784 (41) 2018 08 13 
(51) F15B 11/12 (2006 01) 
 F15B 11/18 (2006 01) 
 F15B 11/20 (2006 01) 
 G05B 19/46 (2006 01) 
 G05G 13/02 (2006 01) 
 G05D 16/00 (2006 01)
(21) 420408 (22) 2017 02 01
(72) FRĄCKOWIaK DaMIan, Śrem (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) hydrauliczny nadajnik ciśnieniowy

(B1) (11) 236921 (41) 2020 06 15 
(51) F16C 19/00 (2006 01) 
 F16C 33/38 (2006 01) 
 F16C 33/58 (2006 01)
(21) 428029 (22) 2018 12 03
(72) ZIÓłKIeWICZ STanISłaW, Luboń (PL); POłeĆ WITOLD, 
Poznań (PL); ChORZĘPa JaROSłaW, Stalowa Wola (PL);  
BaRWIŃSKI ROMan, Stalowa Wola (PL); SUROŃ Jan,  
Stalowa Wola (PL)
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO  
USłUgOWO-hanDLOWe InTeRMeCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Sposób wytwarzania separatorów, zwłaszcza metalicznych 
z powłoką smarną

(B1) (11) 236767 (41) 2020 01 13 
(51) F16F 13/00 (2006 01)
(21) 426204 (22) 2018 07 04
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(72) ZaLeWSKI ROBeRT, Warszawa (PL); BaRTKOWSKI PIOTR, 
Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Liniowy tłumik drgań wykonany z pakowanych próżniowo gra-
nulatów

(B1) (11) 236795 (41) 2020 08 10 
(51) F16T 1/14 (2006 01) 
 F16K 24/00 (2006 01) 
 F16K 7/00 (2006 01) 
 F17C 13/04 (2006 01)
(21) 428801 (22) 2019 02 03
(72) BIenIaSZeWSKa MałgORZaTa, Zielona góra (PL);  
gDULa eMIL, Siedlisko (PL)
(73) MB-PneUMaTyKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) automatyczny zawór spustowy do odwadniania zbiorników 
sprężonego powietrza

(B1) (11) 236936 (41) 2020 09 21 
(51) F23H 15/00 (2006 01) 
 F23H 13/04 (2006 01) 
 F23B 60/00 (2006 01)
(21) 429223 (22) 2019 03 09
(72) KLIMOSZ MIROSłaW, Strumień (PL); BaRCIK KRZySZTOF, 
Cieszyn (PL); PIeTeR SZyMOn, Jastrzębie Zdrój (PL);  
WanTUła MIChał, Wisła Wielka (PL)
(73) KLIMOSZ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Pawłowice (PL)
(54) Palnik kotła pelletowego

(B1) (11) 236770 (41) 2020 02 10 
(51) F24T 10/10 (2018 01) 
 F24T 10/13 (2018 01)
(21) 426593 (22) 2018 08 07
(72) BRZOZOWSKI TaDeUSZ, gdynia (PL); MaRChWICKI MIChał, 
Kraków (PL); nOWaCKI PIOTR, Poznań (PL)
(73) KeLLeR-POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Pal i kolumna przemieszczeniowa do geotermii o powiększonej 
podstawie i sposób ich wykonania

(B1) (11) 236914 (41) 2020 05 18 
(51) F25B 9/00 (2006 01) 
 F25B 39/02 (2006 01) 
 F25B 40/06 (2006 01) 
 F28F 9/02 (2006 01) 
 F28F 1/12 (2006 01) 
 F28D 7/06 (2006 01) 
 F28D 7/16 (2006 01) 
 C09K 5/02 (2006 01)
(21) 427655 (22) 2018 11 05
(72) SOBIeRaJ MIChał, Sandomierz (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (PL)
(54) Rurowy wymiennik ciepła i sposób chłodzenia

(B1) (11) 236768 (41) 2020 01 27 
(51) F28D 19/04 (2006 01) 
 F28F 27/02 (2006 01)
(21) 426333 (22) 2018 07 14
(72) MaRKOWICZ JaCeK, Księżpol (PL); PODSTaWKa PaWeł, 
Lublin (PL); STePanIUK KRZySZTOF, Radawiec Duży (PL);  
SZWaST aRTUR, Lublin (PL)
(73) ROTOR ZaKłaD MeChanIKI MaSZyn SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Motycz (PL)
(54) Obrotowy podgrzewacz powietrza

(B1) (11) 236886 (41) 2019 01 14 
(51) G01B 5/02 (2006 01) 

 G01B 5/14 (2006 01) 
 G01B 21/02 (2006 01) 
 B65G 17/38 (2006 01) 
 G01M 13/00 (2006 01) 
 G01B 3/18 (2006 01) 
 G01B 3/20 (2006 01)
(21) 422166 (22) 2017 07 10
(72) ReMIORZ eRyK, Rudy (PL); MIKUła STanISłaW, gliwice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwice (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru stopnia zużycia ogniw łańcuchów, zwłasz-
cza górniczych

(B1) (11) 236939 (41) 2020 07 13 
(51) G01C 11/00 (2006 01) 
 G01C 15/00 (2006 01)
(21) 431413 (22) 2019 10 08
(72) MOTyKa ZBIgnIeW, Katowice (PL)
(73) głÓWny InSTyTUT gÓRnICTWa, Katowice (PL)
(54) Reper do mapowania terenu oraz sposób mapowania terenu

(B1) (11) 236925 (41) 2020 06 15 
(51) G01K 13/04 (2006 01) 
 G01K 1/14 (2006 01) 
 B61L 23/04 (2006 01) 
 B61K 9/08 (2006 01)
(21) 428116 (22) 2018 12 10
(72) KWaŚnIeWSKI JeRZy, Kraków (PL); MOLSKI SZyMOn,  
Kraków (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury szyn miej-
skiego torowiska tramwajowego, podczas jazdy pojazdu szynowego

(B1) (11) 236940 (41) 2020 04 06 
(51) G01L 3/00 (2006 01)
(62) 429484
(21) 431694 (22) 2019 04 01
(72) SUłOWICZ MaCIeJ, Kraków (PL); PeTRyna JanUSZ,  
Kraków (PL); DUDa aRKaDIUSZ, Kraków (PL); TULICKI JaROSłaW, 
Zbylitowska góra (PL); LUDWIneK KRZySZTOF,  
Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (PL); POLITeChnIKa 
KRaKOWSKa IM  TaDeUSZa KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Zestaw do pomiarów momentów maszyny elektrycznej prądu 
przemiennego

(B1) (11) 236924 (41) 2020 06 15 
(51) G01N 3/00 (2006 01) 
 G01N 3/32 (2006 01) 
 G01N 19/00 (2006 01)
(21) 428114 (22) 2018 12 10
(72) KOZaK JanUSZ, gdańsk (PL)
(73) POLITeChnIKa gDaŃSKa, gdańsk (PL)
(54) Stanowisko do badania zmęczeniowego próbek, zwłaszcza 
do badań wolnozmiennych w środowisku korozyjnym

(B1) (11) 236883 (41) 2018 02 26 
(51) G01N 3/08 (2006 01) 
 G01N 3/06 (2006 01) 
 G01N 33/24 (2006 01)
(21) 420596 (22) 2017 02 20
(72) WITOWSKI MaRCIn, Legionowo (PL)
(73) InSTyTUT TeChnIKI BUDOWLaneJ, Warszawa (PL)
(54) Komora trójosiowa do badania gruntu

(B1) (11) 236792 (41) 2020 02 10 
(51) G01N 11/06 (2006 01) 
 G01N 9/36 (2006 01) 
 G01N 15/02 (2006 01)
(21) 426566 (22) 2018 08 06
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(72) aDaMCZyK ZBIgnIeW, Kraków (PL); MORga MaRIa,  
Tarnów (PL); KOSIOR DOMInIK, Tarnów (PL)
(73) InSTyTUT KaTaLIZy I FIZyKOCheMII POWIeRZChnI  
IM  JeRZegO haBeRa POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Kraków (PL)
(54) Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, 
zwłaszcza polilizyny

(B1) (11) 236881 (41) 2018 07 02 
(51) G01N 13/00 (2006 01) 
 G01N 13/02 (2006 01)
(21) 419913 (22) 2016 12 20
(72) POgORZeLSKI STanISłaW, gdańsk (PL);  
gRZegORCZyK MaCIeJ, Stegna (PL)
(73) UnIWeRSyTeT gDaŃSKI, gdańsk (PL)
(54) Sposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyj-
nego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie 
zanurzonych w cieczach

(B1) (11) 236794 (41) 2019 03 11 
(51) G01N 21/65 (2006 01) 
 G01J 3/28 (2006 01) 
 G01J 3/44 (2006 01)
(62) 411405
(21) 428675 (22) 2015 02 26
(72) KOBIeLaRZ MagDaLena, Domaszczyn (PL);  
PeZOWICZ CeLIna, Wrocław (PL); WUDaRCZyK SłaWOMIR, 
Oborniki Śląskie (PL)
(73) WOJeWÓDZKI SZPITaL SPeCJaLISTyCZny We WROCłaWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do rozciągania próbek biologicznych, badanych 
w spektroskopie Ramana

(B1) (11) 236831 (41) 2018 12 17 
(51) G01N 27/00 (2006 01) 
 G01N 27/82 (2006 01) 
 G01N 29/04 (2006 01) 
 G01N 29/12 (2006 01) 
 G01H 11/00 (2006 01) 
 G01H 13/00 (2006 01) 
 G01M 7/02 (2006 01)
(21) 421816 (22) 2017 06 07
(72) ChaDy TOMaSZ, Szczecin (PL); FRanKOWSKI PaWeł, 
Szczecin (PL)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (PL)
(54) Przetwornik pomiarowy do nieniszczącego badania stanu prętów 
zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych i sposób nieniszczącego 
badania stanu prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych

(B1) (11) 236916 (41) 2014 08 04 
(51) G01N 27/26 (2006 01)
(21) 402493 (22) 2013 01 21
(72) SKOWROŃSKI Jan, Poznań (PL); KRaWCZyK PIOTR,  
Palędzie (PL); ROZManOWSKI TOMaSZ, Kościan (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Sposób wielokrotnej anodowej regeneracji elektrod węglo-
wych po elektrochemicznym utlenianiu fenolu

(B1) (11) 236868 (41) 2016 03 14 
(51) G01N 27/30 (2006 01) 
 G01N 27/333 (2006 01)
(21) 409417 (22) 2014 09 08
(72) MIgDaLSKI Jan, Kraków (PL); LeWenSTaM anDRZeJ,  
Kraków (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa  
IM  STanISłaWa STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) elektroda odniesienia dla pomiarów elektroanalitycznych, 
zwłaszcza potencjometrycznych

(B1) (11) 236761 (41) 2017 01 16 
(51) G01N 30/46 (2006 01) 
 G01N 30/06 (2006 01)
(21) 412990 (22) 2015 07 02
(72) STanIeWSKI JaCeK, Poznań (PL); gÓRSKI ZBIgnIeW, 
Rokietnica (PL); LISIeCKI PIOTR, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Modulator przepływowy z zatrzymywaniem przepływu

(B1) (11) 236934 (41) 2020 07 27 
(51) G01N 33/22 (2006 01) 
 G01N 13/00 (2006 01)
(21) 428665 (22) 2019 01 25
(72) gOCłaWSKI JaROSłaW, łódź (PL);  
SeKULSKa-naLeWaJKO JOanna, łódź (PL);  
STRZeLeCKI BaRTOSZ, łódź (PL); ROManOWSKa IRena, łódź (PL)
(73) POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) Sposób pomiaru zwilżalności węgla brunatnego, zwłaszcza 
modyfikowanego chemicznie, w celu oceny możliwości jego bio-
upłynniania

(B1) (11) 236905 (41) 2020 03 09 
(51) G01N 33/38 (2006 01) 
 G01N 3/00 (2006 01) 
 G01N 19/00 (2006 01)
(21) 426917 (22) 2018 09 05
(72) ZyCh DaRIUSZ, Dąbrowa górnicza (PL); STeC KaTaRZyna, 
gliwice (PL); SZOPa agnIeSZKa, Zabrze (PL)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT CeRaMIKI 
I MaTeRIałÓW BUDOWLanyCh, Warszawa (PL)
(54) Sposób weryfikacji właściwości składu zapraw wiążących ma-
teriały ogniotrwałe ceramiczne formowane

(B1) (11) 236871 (41) 2017 05 22 
(51) G01N 33/44 (2006 01) 
 G01N 25/20 (2006 01)
(21) 414806 (22) 2015 11 16
(72) CZeRnIeCKa-KUBICKa anna, Rzeszów (PL); PyDa MaReK, 
Poznań (PL); ZaRZyKa IWOna, Rzeszów (PL)
(73) POLITeChnIKa RZeSZOWSKa IM  IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób pomiaru ciepła właściwego alifatycznego poliuretanu 
liniowego, zwłaszcza 4,6-PU

(B1) (11) 236774 (41) 2020 03 09 
(51) G01N 33/53 (2006 01) 
 G01N 33/531 (2006 01) 
 G01N 33/535 (2006 01)
(21) 428255 (22) 2018 12 19
(72) KOChanOWSKI MaCIeJ, Puławy (PL); RÓŻyCKI MIROSłaW, 
Puławy (PL); KaRaMOn JaCeK, Puławy (PL);  
DĄBROWSKa JOanna, Puławy (PL); CenCeK TOMaSZ, Puławy (PL);  
PODOLSKa MagDaLena, Puławy (PL); BILSKa-ZaJĄC eWa, 
Puławy (PL); ZDyBeL JOLanTa, Puławy (PL)
(73) PaŃSTWOWy InSTyTUT WeTeRynaRyJny-PaŃSTWOWy 
InSTyTUT BaDaWCZy, Puławy (PL); MORSKI InSTyTUT 
RyBaCKI-PaŃSTWOWy InSTyTUT BaDaWCZy, gdynia (PL); 
SZKUneR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Władysławowo (PL); BURKIeWICZ aDaM a&a BIOTeChnOLOgy 
SPÓłKa CyWILna, gdynia (PL); DaJnOWSKa-BURKIeWICZ 
eWeLIna a&a BIOTeChnOLOgy SPÓłKa CyWILna, gdynia (PL)
(54) Chemiluminescyncyjny test enzymatyczny do  wykrywania 
obecności anisakis simplex w żywności

(B1) (11) 236762 (41) 2017 09 25 
(51) G01N 33/543 (2006 01)
(21) 416577 (22) 2016 03 22
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(72) nIDZWORSKI DaWID, gdańsk (PL);  
WnUK eLŻBIeTa MagDaLena, Sadlinki (PL);  
nIeDZIałKOWSKI PaWeł LUCJan, Człuchów (PL);  
OSSOWSKI TaDeUSZ, gdańsk (PL); SIUZDaK KaTaRZyna,  
gdańsk (PL); BOgDanOWICZ ROBeRT, gdańsk (PL)
(73) SenSDX SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(54) Modyfikowane podłoże diamentowe domieszkowane borem, 
sposób wytwarzania modyfikowanego podłoża diamentowego do-
mieszkowanego borem oraz zastosowanie modyfikowanego podłoża

(B1) (11) 236773 (41) 2020 06 15 
(51) G01N 33/543 (2006 01) 
 G01N 33/68 (2006 01) 
 G01N 21/55 (2014 01)
(21) 428062 (22) 2018 12 04
(72) WyRWaS BOgDan, Poznań (PL); gORODKIeWICZ eWa,  
Białystok (PL); SZyMaŃSKa BeaTa, Krasne Małe (PL); 
łUKaSZeWSKI ZenOn, Kamionki (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia białka Ca125

(B1) (11) 236806 (41) 2020 06 01 
(51) G01R 31/08 (2020 01) 
 G01R 19/25 (2006 01) 
 H02H 3/38 (2006 01)
(21) 427929 (22) 2018 11 27
(72) łOWCZOWSKI KRZySZTOF, Poznań (PL); LORenC JÓZeF, 
Kórnik (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Układ i sposób detekcji zwarć wysokooporowych linii kablo-
wych i kablowo-napowietrznych

(B1) (11) 236824 (41) 2020 01 02 
(51) G06K 7/12 (2006 01) 
 G06K 19/14 (2006 01)
(21) 426141 (22) 2018 06 29
(72) STRĘK WIeSłaW, Bielany Wrocławskie (PL);  
BeDnaRKIeWICZ aRTUR, Wrocław (PL);  
hRenIaK DaRIUSZ, Wrocław (PL); CIChOS JaKUB, Oława (PL)
(73) UnIVeCT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób identyfikacji zabezpieczonych przedmiotów wartościo-
wych

(B1) (11) 236800 (41) 2017 02 13 
(51) H01G 9/022 (2006 01) 
 H01G 9/035 (2006 01) 
 H01G 11/62 (2013 01)
(21) 413471 (22) 2015 08 06
(72) FIC KRZySZTOF, Poznań (PL); FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 236763 (41) 2019 01 02 
(51) H01G 9/022 (2006 01) 
 H01G 9/035 (2006 01) 
 H01G 9/145 (2006 01) 
 H01M 14/00 (2006 01)
(21) 422044 (22) 2017 06 28
(72) FIC KRZySZTOF, Poznań (PL); PłaTeK aneTTa, Poznań (PL); 
ZahORSKa KaROLIna, Wronów (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Wysokopojemnościowy kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 236798 (41) 2017 02 13 
(51) H01G 9/035 (2006 01) 
 H01G 9/022 (2006 01)
(21) 413469 (22) 2015 08 06

(72) FIC KRZySZTOF, Poznań (PL); FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa,  
Poznań (PL); MeLLeR MIKOłaJ, Żnin (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 236799 (41) 2017 02 13 
(51) H01G 9/035 (2006 01) 
 H01G 9/022 (2006 01)
(21) 413470 (22) 2015 08 06
(72) FIC KRZySZTOF, Poznań (PL); FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa,  
Poznań (PL); MeLLeR MIKOłaJ, Żnin (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 236801 (41) 2017 02 13 
(51) H01G 9/035 (2006 01) 
 H01G 9/022 (2006 01)
(21) 413472 (22) 2015 08 06
(72) FIC KRZySZTOF, Poznań (PL); FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa,  
Poznań (PL); MeLLeR MIKOłaJ, Żnin (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 236802 (41) 2017 02 27 
(51) H01G 9/035 (2006 01) 
 H01G 9/022 (2006 01) 
 H01G 11/54 (2013 01)
(21) 413682 (22) 2015 08 26
(72) FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL); FIC KRZySZTOF,  
Poznań (PL); KOłODZIeJ aDaM, łęczna (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny z elektrolitem żelowym

(B1) (11) 236870 (41) 2016 11 21 
(51) H01M 8/04 (2016 01) 
 H01M 8/04119 (2016 01)
(21) 412339 (22) 2015 05 14
(72) DUDeK MagDaLena, Kraków (PL); LIS BaRTłOMIeJ, Wojnicz (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa  
IM  STanISłaWa STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) nawilżacz gazów zasilających niskotemperaturowe ogniwa 
paliwowe

(B1) (11) 236873 (41) 2017 07 31 
(51) H01M 8/04007 (2016 01) 
 H01M 8/04014 (2016 01) 
 H01M 8/06 (2016 01) 
 H01M 8/10 (2016 01)
(21) 415831 (22) 2016 01 17
(72) KUPeCKI JaKUB, Warszawa (PL); OBRĘBOWSKI SZyMOn, 
Warszawa (PL); STĘPIeŃ MIChał, Warszawa (PL);  
WIeRZBICKI MIChał, Piaseczno (PL)
(73) InSTyTUT eneRgeTyKI, Warszawa (PL); eneRga SPÓłKa 
aKCyJna, gdańsk (PL); InSTyTUT MaSZyn PRZePłyWOWyCh  
IM  ROBeRTa SZeWaLSKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, gdańsk (PL)
(54) Sposób i  instalacja do jednoczesnego wytwarzania energii 
elektrycznej i energii cieplnej w ogniwach paliwowych

(B1) (11) 236928 (41) 2020 06 29 
(51) H01R 43/16 (2006 01) 
 H01R 4/22 (2006 01) 
 H01R 11/12 (2006 01)
(21) 428270 (22) 2018 12 21
(72) TOMaSZeK BOgDan, łódź (PL)
(73) ZaKłaD aPaRaTURy eLeKTRyCZneJ eRgOM  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania końcówki kablowej
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(B1) (11) 236805 (41) 2020 01 27 
(51) H02H 1/00 (2006 01) 
 G01R 31/00 (2006 01)
(21) 426446 (22) 2018 07 25
(72) LORenC JÓZeF, Kórnik (PL); OLeJnIK BaRTOSZ, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (PL)
(54) Układ do pomiaru składowej zerowej napięcia w sieci średniego 
napięcia

(B1) (11) 236930 (41) 2019 07 29 
(51) H02H 3/24 (2006 01) 
 H02M 1/00 (2006 01) 
 G05F 1/10 (2006 01)
(21) 428387 (22) 2018 12 27
(72) ZygaRLICKI JaROSłaW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITeChnIKa OPOLSKa, Opole (PL)
(54) Układ zasilacza niskiego napięcia

(B1) (11) 236796 (41) 2020 09 07 
(51) H02J 1/16 (2006 01) 
 H02K 7/02 (2006 01)
(21) 432541 (22) 2020 01 09
(72) ZIeLIŃSKI DaRIUSZ, nowogród (PL); FaTyga KaROL,  
garbów (PL); STeFaŃCZaK BaRTłOMIeJ, Lublin (PL);  
KWaŚny łUKaSZ, Lublin (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa, Lublin (PL)
(54) Transformator z magazynem bezwładnościowym i sposób jego 
sterowania

(B1) (11) 236813 (41) 2017 05 22 
(51) H02K 21/14 (2006 01) 
 H02K 7/09 (2006 01)
(21) 414797 (22) 2015 11 16
(72) MySTKOWSKI aRKaDIUSZ, Białystok (PL);  
gOSIeWSKI ZDZISłaW, Opacz Kolonia (PL);  
anDRZeJeWSKI anDRZeJ, Białystok (PL)
(73) POLITeChnIKa BIałOSTOCKa, Białystok (PL)
(54) Konstrukcja zasobnika energii kinetycznej łożyskowanego ma-
gnetycznie

InDeKS UDZIeLOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg SyMBOLI MKP

A01C 7/10 (2006 01) 236804
A01C 7/20 (2006 01) 236885
A01C 7/04 (2006 01) 236885*
A01N 1/02 (2006 01) 236896
A01N 31/04 (2006 01) 236815
A01N 43/42 (2006 01) 236815*
A01N 43/828 (2006 01) 236814
A01N 31/16 (2006 01) 236833*
A01P 1/00 (2006 01) 236815*
A01P 3/00 (2006 01) 236815*
A01P 21/00 (2006 01) 236814*
A01P 1/00 (2006 01) 236833*
A21D 13/11 (2017 01) 236787
A21D 13/16 (2017 01) 236787*
A21D 2/36 (2006 01) 236787*

A21D 8/00 (2006 01) 236787*
A23G 3/48 (2006 01) 236895
A23G 1/54 (2006 01) 236895*
A23G 3/42 (2006 01) 236895*
A23G 3/54 (2006 01) 236895*
A23K 10/16 (2016 01) 236764*
A23K 10/16 (2016 01) 236769*
A23K 10/12 (2016 01) 236769*
A23K 20/174 (2016 01) 236769*
A23L 7/117 (2016 01) 236765
A23L 33/21 (2016 01) 236765*
A23L 33/105 (2016 01) 236765*
A23L 23/00 (2016 01) 236808
A23L 3/3499 (2006 01) 236833*
A23L 2/00 (2006 01) 236876*

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

A23P 30/20 (2016 01) 236765*
A23P 30/10 (2016 01) 236765*
A24C 5/02 (2006 01) 236810*
A47B 97/00 (2006 01) 236817*
A47C 17/34 (2006 01) 236817
A47C 31/00 (2006 01) 236817*
A47J 31/00 (2006 01) 236781*
A61B 5/0205 (2006 01) 228224
A61F 2/28 (2006 01) 236858
A61F 2/60 (2006 01) 236788
A61F 2/68 (2006 01) 236788*
A61F 2/02 (2006 01) 236812*
A61K 9/08 (2006 01) 236896*
A61K 38/00 (2006 01) 236896*
A61K 47/00 (2006 01) 236896*
A61K 31/192 (2006 01) 236815*
A61K 31/194 (2006 01) 236815*
A61K 31/438 (2006 01) 236815*
A61K 31/04 (2006 01) 236815*
A61K 8/36 (2006 01) 236829
A61K 8/81 (2006 01) 236829*
A61K 8/87 (2006 01) 236829*
A61K 31/05 (2006 01) 236833
A61K 8/35 (2006 01) 236833*
A61K 31/565 (2006 01) 236889
A61K 31/4178 (2006 01) 236891
A61K 47/14 (2017 01) 236891*
A61K 47/22 (2006 01) 236891*
A61K 9/08 (2006 01) 236891*
A61K 9/10 (2006 01) 236891*
A61K 36/37 (2006 01) 236893
A61K 36/73 (2006 01) 236893*
A61K 36/734 (2006 01) 236893*
A61K 36/736 (2006 01) 236893*
A61K 36/064 (2006 01) 236764
A61K 36/232 (2006 01) 236929
A61K 36/539 (2006 01) 236876
A61K 36/63 (2006 01) 236876*
A61K 39/02 (2006 01) 236777
A61K 39/02 (2006 01) 236776*
A61L 27/32 (2006 01) 236858*
A61L 27/06 (2006 01) 236821
A61L 27/32 (2006 01) 236821*
A61L 27/34 (2006 01) 236821*
A61L 27/06 (2006 01) 236822
A61L 27/32 (2006 01) 236822*
A61L 27/34 (2006 01) 236822*
A61L 27/54 (2006 01) 236822*
A61L 27/06 (2006 01) 236823
A61L 27/32 (2006 01) 236823*
A61L 27/34 (2006 01) 236823*
A61L 27/14 (2006 01) 236857
A61L 27/56 (2006 01) 236857*
A61L 27/28 (2006 01) 236812
A61L 27/30 (2006 01) 236812*
A61L 27/32 (2006 01) 236812*
A61L 27/34 (2006 01) 236812*
A61L 9/00 (2006 01) 236878*
A61L 2/232 (2006 01) 236878*
A61L 2/238 (2006 01) 236878*
A61P 31/10 (2006 01) 236815*
A61P 31/04 (2006 01) 236833*
A61P 5/30 (2006 01) 236889*
A61P 15/18 (2006 01) 236889*
A61P 35/00 (2006 01) 236893*
A61P 19/00 (2006 01) 236764*
A61P 19/10 (2006 01) 236764*

A61P 33/06 (2006 01) 236929*
A61P 35/00 (2006 01) 236837*
A61P 35/00 (2006 01) 236838*
A61P 35/00 (2006 01) 236820*
A61P 35/00 (2006 01) 236786*
A61P 11/00 (2006 01) 236776*
A61Q 3/02 (2006 01) 236829*
A62B 1/20 (2006 01) 236874*
B01D 53/56 (2006 01) 236826
B01D 53/64 (2006 01) 236851
B01D 53/04 (2006 01) 236853*
B01D 53/64 (2006 01) 236853*
B01D 36/02 (2006 01) 236809*
B01F 3/02 (2006 01) 236772
B01F 5/10 (2006 01) 236900*
B01J 21/06 (2006 01) 236826*
B01J 20/28 (2006 01) 236853
B01J 2/14 (2006 01) 236818*
B01J 2/14 (2006 01) 236819*
B01J 31/28 (2006 01) 236869*
B01J 31/22 (2006 01) 236869*
B04C 5/103 (2006 01) 236909
B04C 5/00 (2006 01) 236909*
B05C 13/00 (2006 01) 236915
B05D 5/08 (2006 01) 236872
B08B 3/00 (2006 01) 236907
B08B 9/08 (2006 01) 236907*
B09B 3/00 (2006 01) 236818
B09B 3/00 (2006 01) 236819
B21C 37/16 (2006 01) 236910
B21C 23/14 (2006 01) 236910*
B21D 19/08 (2006 01) 236910*
B21D 22/00 (2006 01) 236811
B22D 1/00 (2006 01) 236911
B22D 2/00 (2006 01) 236779
B23K 28/02 (2014 01) 236766
B23K 26/57 (2014 01) 236816*
B23Q 3/06 (2006 01) 236926
B23Q 3/02 (2006 01) 236926*
B26D 7/32 (2006 01) 236919
B28B 1/00 (2006 01) 236897
B28B 1/08 (2006 01) 236797
B28C 5/00 (2006 01) 236890
B28C 9/02 (2006 01) 236890*
B28C 7/06 (2006 01) 236890*
B28C 7/04 (2006 01) 236890*
B29B 17/00 (2006 01) 236877
B29C 33/62 (2006 01) 236872*
B29C 67/20 (2006 01) 236790*
B29D 7/01 (2006 01) 236790*
B31B 50/02 (2017 01) 236919*
B32B 15/08 (2006 01) 236872*
B32B 15/06 (2006 01) 236816
B32B 15/08 (2006 01) 236816*
B32B 27/32 (2006 01) 236899
B32B 27/38 (2006 01) 236899*
B32B 27/18 (2006 01) 236899*
B32B 1/08 (2006 01) 236782*
B32B 27/32 (2006 01) 236782*
B60L 5/28 (2006 01) 236920
B60N 2/28 (2006 01) 236856
B60N 2/427 (2006 01) 236856*
B60P 7/14 (2006 01) 236789
B60R 9/10 (2006 01) 236803
B61B 12/00 (2006 01) 236938
B61K 9/08 (2006 01) 236925*
B61L 23/00 (2006 01) 236903
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B61L 27/00 (2006 01) 236903*
B61L 23/04 (2006 01) 236925*
B65B 11/52 (2006 01) 236918
B65B 9/04 (2006 01) 236918*
B65B 11/52 (2006 01) 236923
B65B 9/04 (2006 01) 236923*
B65B 19/04 (2006 01) 236810
B65B 69/00 (2006 01) 236927
B65C 9/12 (2006 01) 236922
B65C 9/38 (2006 01) 236922*
B65D 17/50 (2006 01) 236854
B65D 17/34 (2006 01) 236854*
B65D 47/20 (2006 01) 236854*
B65D 47/28 (2006 01) 236854*
B65D 25/04 (2006 01) 236898
B65D 5/49 (2006 01) 236898*
B65D 85/00 (2006 01) 236852
B65D 85/804 (2006 01) 236781
B65G 47/00 (2006 01) 236919*
B65G 43/02 (2006 01) 236937
B65G 13/02 (2006 01) 236937*
B65G 17/38 (2006 01) 236886*
B66B 17/00 (2006 01) 236935*
B82B 3/00 (2006 01) 236867*
B82B 3/00 (2006 01) 236866*
C01G 9/02 (2006 01) 236867
C01G 19/02 (2006 01) 236866
C01G 23/08 (2006 01) 236825
C02F 3/00 (2006 01) 236809
C03B 35/14 (2006 01) 236771
C03B 35/20 (2006 01) 236771*
C03C 8/20 (2006 01) 236878*
C04B 11/26 (2006 01) 236826*
C04B 28/00 (2006 01) 236897*
C04B 14/06 (2006 01) 236897*
C04B 41/00 (2006 01) 236897*
C04B 28/18 (2006 01) 236890*
C04B 28/14 (2006 01) 236827
C04B 14/36 (2006 01) 236827*
C04B 14/42 (2006 01) 236827*
C04B 22/06 (2006 01) 236827*
C04B 28/04 (2006 01) 236862*
C04B 24/24 (2006 01) 236862*
C04B 28/04 (2006 01) 236863*
C04B 28/26 (2006 01) 236863*
C04B 24/24 (2006 01) 236863*
C04B 28/04 (2006 01) 236864*
C04B 24/24 (2006 01) 236864*
C07B 53/00 (2006 01) 236837*
C07B 53/00 (2006 01) 236838*
C07C 15/20 (2006 01) 236908
C07C 17/23 (2006 01) 236878
C07C 49/82 (2006 01) 236850
C07C 67/04 (2006 01) 236835
C07C 67/14 (2006 01) 236836
C07C 69/84 (2006 01) 236828
C07C 67/10 (2006 01) 236828*
C07C 229/22 (2006 01) 236830
C07C 337/08 (2006 01) 236888
C07C 6/04 (2006 01) 236869*
C07C 67/333 (2006 01) 236869*
C07D 221/14 (2006 01) 236908*
C07D 209/48 (2006 01) 236908*
C07D 209/82 (2006 01) 236908*
C07D 265/30 (2006 01) 236830*
C07D 211/22 (2006 01) 236830*
C07D 207/08 (2006 01) 236830*

C07D 221/16 (2006 01) 236912
C07D 221/16 (2006 01) 236913
C07D 295/04 (2006 01) 236884
C07D 295/084 (2006 01) 236884*
C07D 307/33 (2006 01) 236837
C07D 307/33 (2006 01) 236838
C07D 311/32 (2006 01) 236839
C07D 311/32 (2006 01) 236840
C07D 311/32 (2006 01) 236841
C07D 311/32 (2006 01) 236842
C07D 311/32 (2006 01) 236843
C07D 311/32 (2006 01) 236844
C07D 311/32 (2006 01) 236845
C07D 311/32 (2006 01) 236846
C07D 311/32 (2006 01) 236847
C07D 311/32 (2006 01) 236848
C07D 311/32 (2006 01) 236849
C07D 333/22 (2006 01) 236887
C07D 401/10 (2006 01) 236882
C07D 401/12 (2006 01) 236882*
C07D 401/14 (2006 01) 236820
C07D 249/04 (2006 01) 236820*
C07D 487/04 (2006 01) 236780
C07D 495/22 (2006 01) 236780*
C07D 409/14 (2006 01) 236780*
C07D 495/14 (2006 01) 236904
C07D 487/04 (2006 01) 236786*
C07F 9/10 (2006 01) 236835*
C07F 9/10 (2006 01) 236836*
C07F 9/40 (2006 01) 236888*
C07F 7/08 (2006 01) 236904*
C07F 7/30 (2006 01) 236785
C07F 7/21 (2006 01) 236785*
C07F 15/00 (2006 01) 236869
C07F 15/00 (2006 01) 236786
C07F 17/02 (2006 01) 236860
C07J 1/00 (2006 01) 236889*
C07J 63/00 (2006 01) 236834
C08F 32/04 (2006 01) 236869*
C08F 32/08 (2006 01) 236869*
C08F 4/00 (2006 01) 236869*
C08G 61/08 (2006 01) 236869*
C08J 9/28 (2006 01) 236857*
C08J 11/12 (2006 01) 236877*
C08J 3/24 (2006 01) 236901
C08J 5/18 (2006 01) 236790
C08J 9/228 (2006 01) 236790*
C08K 3/22 (2006 01) 236899*
C08K 3/26 (2006 01) 236899*
C08K 3/34 (2006 01) 236899*
C08K 5/17 (2006 01) 236901*
C08K 3/015 (2018 01) 236790*
C08K 3/08 (2006 01) 236790*
C08K 5/134 (2006 01) 236782*
C08L 89/06 (2006 01) 236818*
C08L 89/06 (2006 01) 236819*
C08L 23/12 (2006 01) 236877*
C08L 63/00 (2006 01) 236877*
C08L 29/04 (2006 01) 236899*
C08L 27/06 (2006 01) 236901*
C08L 63/00 (2006 01) 236901*
C08L 25/06 (2006 01) 236790*
C08L 23/06 (2006 01) 236782
C08L 51/06 (2006 01) 236782*
C09B 61/00 (2006 01) 236931
C09D 127/20 (2006 01) 236872*
C09D 7/65 (2018 01) 236932
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C09D 7/40 (2018 01) 236932*
C09D 175/04 (2006 01) 236932*
C09J 11/04 (2006 01) 236899*
C09J 123/04 (2006 01) 236899*
C09K 11/06 (2006 01) 236780*
C09K 8/467 (2006 01) 236862
C09K 8/467 (2006 01) 236863
C09K 8/467 (2006 01) 236864
C09K 11/56 (2006 01) 236880*
C09K 11/54 (2006 01) 236880*
C09K 5/02 (2006 01) 236914*
C12M 1/02 (2006 01) 236900
C12N 1/20 (2006 01) 236769
C12N 1/20 (2006 01) 236776
C12N 1/36 (2006 01) 236776*
C12N 5/02 (2006 01) 236775
C12N 5/07 (2010 01) 236775*
C12P 7/02 (2006 01) 236850*
C12P 7/26 (2006 01) 236850*
C12P 33/20 (2006 01) 236834*
C12P 33/12 (2006 01) 236834*
C12P 33/10 (2006 01) 236834*
C12P 1/04 (2006 01) 236769*
C12P 7/52 (2006 01) 236769*
C12P 7/02 (2006 01) 236769*
C12P 19/44 (2006 01) 236832
C12R 1/01 (2006 01) 236850*
C12R 1/645 (2006 01) 236834*
C12R 1/35 (2006 01) 236776*
C12R 1/65 (2006 01) 236832*
C21D 1/20 (2006 01) 236791
C21D 9/50 (2006 01) 236933
C22C 21/00 (2006 01) 236793
C22C 38/04 (2006 01) 236917
C22C 38/22 (2006 01) 236917*
C22C 38/24 (2006 01) 236917*
C22C 38/32 (2006 01) 236917*
C23C 22/03 (2006 01) 236821*
C23C 22/03 (2006 01) 236822*
C23C 22/03 (2006 01) 236823*
C23C 14/06 (2006 01) 236880
C23C 14/35 (2006 01) 236880*
C23C 8/36 (2006 01) 236880*
C23F 17/00 (2006 01) 236812*
C25D 11/26 (2006 01) 236821*
C25D 9/06 (2006 01) 236821*
C25D 11/26 (2006 01) 236822*
C25D 9/06 (2006 01) 236822*
C25D 11/26 (2006 01) 236823*
C25D 9/06 (2006 01) 236823*
D01F 9/12 (2006 01) 236859
D02J 13/00 (2006 01) 236807*
D04H 1/42 (2012 01) 236859*
D04H 13/00 (2006 01) 236859*
D04H 1/54 (2012 01) 236807
D21H 23/02 (2006 01) 236778
D21H 17/29 (2006 01) 236778*
D21H 17/60 (2006 01) 236778*
E01C 5/06 (2006 01) 236897*
E01C 5/06 (2006 01) 236797*
E01C 5/20 (2006 01) 236877*
E02D 3/12 (2006 01) 236892
E02F 3/08 (2006 01) 236892*
E02F 3/22 (2006 01) 236892*
E04B 1/04 (2006 01) 236897*
E04B 1/32 (2006 01) 236875
E04B 7/10 (2006 01) 236875*

E04B 1/21 (2006 01) 236879*
E04B 1/41 (2006 01) 236894*
E04B 1/61 (2006 01) 236894*
E04B 1/94 (2006 01) 236874*
E04B 1/18 (2006 01) 236874*
E04C 2/38 (2006 01) 236875*
E04C 3/34 (2006 01) 236879
E04C 5/16 (2006 01) 236894*
E04F 11/04 (2006 01) 236861
E04F 19/02 (2006 01) 236861*
E04G 21/14 (2006 01) 236894
E04H 12/12 (2006 01) 236879*
E04H 1/12 (2006 01) 236902
E04H 9/00 (2006 01) 236874
E06B 1/68 (2006 01) 236861*
E21B 33/12 (2006 01) 236865
E21B 23/06 (2006 01) 236865*
E21D 7/02 (2006 01) 236935
E21F 17/18 (2006 01) 236935*
F01D 5/04 (2006 01) 236855
F01D 1/22 (2006 01) 236855*
F01D 1/14 (2006 01) 236855*
F15B 3/00 (2006 01) 236906
F15B 11/12 (2006 01) 236783
F15B 11/18 (2006 01) 236783*
F15B 11/20 (2006 01) 236783*
F15B 11/12 (2006 01) 236784
F15B 11/18 (2006 01) 236784*
F15B 11/20 (2006 01) 236784*
F16B 12/20 (2006 01) 236817*
F16B 12/14 (2006 01) 236817*
F16B 12/10 (2006 01) 236817*
F16C 19/00 (2006 01) 236921
F16C 33/38 (2006 01) 236921*
F16C 33/58 (2006 01) 236921*
F16D 15/00 (2006 01) 236788*
F16D 41/10 (2006 01) 236788*
F16F 13/00 (2006 01) 236767
F16K 24/00 (2006 01) 236795*
F16K 7/00 (2006 01) 236795*
F16L 9/12 (2006 01) 236782*
F16L 47/06 (2006 01) 236782*
F16T 1/14 (2006 01) 236795
F17C 11/00 (2006 01) 236852*
F17C 13/04 (2006 01) 236795*
F23B 60/00 (2006 01) 236936*
F23D 11/00 (2006 01) 236772*
F23H 15/00 (2006 01) 236936
F23H 13/04 (2006 01) 236936*
F23K 3/00 (2006 01) 236927*
F24F 5/00 (2006 01) 236902*
F24H 9/20 (2006 01) 236927*
F24T 10/13 (2018 01) 236902*
F24T 10/10 (2018 01) 236770
F24T 10/13 (2018 01) 236770*
F25B 9/00 (2006 01) 236914
F25B 39/02 (2006 01) 236914*
F25B 40/06 (2006 01) 236914*
F27D 27/00 (2010 01) 236911*
F28D 7/06 (2006 01) 236914*
F28D 7/16 (2006 01) 236914*
F28D 19/04 (2006 01) 236768
F28F 9/02 (2006 01) 236914*
F28F 1/12 (2006 01) 236914*
F28F 27/02 (2006 01) 236768*
G01B 5/02 (2006 01) 236886
G01B 5/14 (2006 01) 236886*
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G01B 21/02 (2006 01) 236886*
G01B 3/18 (2006 01) 236886*
G01B 3/20 (2006 01) 236886*
G01C 11/00 (2006 01) 236939
G01C 15/00 (2006 01) 236939*
G01H 11/00 (2006 01) 236831*
G01H 13/00 (2006 01) 236831*
G01J 3/28 (2006 01) 236794*
G01J 3/44 (2006 01) 236794*
G01K 13/04 (2006 01) 236925
G01K 1/14 (2006 01) 236925*
G01L 3/00 (2006 01) 236940
G01M 13/00 (2006 01) 236886*
G01M 7/02 (2006 01) 236831*
G01N 21/64 (2006 01) 236882*
G01N 33/52 (2006 01) 236882*
G01N 21/64 (2006 01) 236780*
G01N 27/327 (2006 01) 236904*
G01N 33/48 (2006 01) 236904*
G01N 3/00 (2006 01) 236924
G01N 3/32 (2006 01) 236924*
G01N 19/00 (2006 01) 236924*
G01N 3/08 (2006 01) 236883
G01N 3/06 (2006 01) 236883*
G01N 33/24 (2006 01) 236883*
G01N 11/06 (2006 01) 236792
G01N 9/36 (2006 01) 236792*
G01N 15/02 (2006 01) 236792*
G01N 13/00 (2006 01) 236881
G01N 13/02 (2006 01) 236881*
G01N 21/65 (2006 01) 236794
G01N 27/00 (2006 01) 236831
G01N 27/82 (2006 01) 236831*
G01N 29/04 (2006 01) 236831*
G01N 29/12 (2006 01) 236831*
G01N 27/26 (2006 01) 236916
G01N 27/30 (2006 01) 236868
G01N 27/333 (2006 01) 236868*
G01N 30/46 (2006 01) 236761
G01N 30/06 (2006 01) 236761*
G01N 33/22 (2006 01) 236934
G01N 13/00 (2006 01) 236934*
G01N 33/38 (2006 01) 236905
G01N 3/00 (2006 01) 236905*
G01N 19/00 (2006 01) 236905*
G01N 33/44 (2006 01) 236871
G01N 25/20 (2006 01) 236871*
G01N 33/53 (2006 01) 236774
G01N 33/531 (2006 01) 236774*
G01N 33/535 (2006 01) 236774*
G01N 33/543 (2006 01) 236762
G01N 33/543 (2006 01) 236773

G01N 33/68 (2006 01) 236773*
G01N 21/55 (2014 01) 236773*
G01R 31/08 (2020 01) 236806
G01R 19/25 (2006 01) 236806*
G01R 31/00 (2006 01) 236805*
G01S 13/00 (2006 01) 228224*
G05B 19/46 (2006 01) 236783*
G05B 19/46 (2006 01) 236784*
G05D 16/00 (2006 01) 236783*
G05D 16/00 (2006 01) 236784*
G05F 1/10 (2006 01) 236930*
G05G 13/02 (2006 01) 236783*
G05G 13/02 (2006 01) 236784*
G06K 7/12 (2006 01) 236824
G06K 19/14 (2006 01) 236824*
G06N 3/02 (2006 01) 236811*
H01G 9/022 (2006 01) 236800
H01G 9/035 (2006 01) 236800*
H01G 11/62 (2013 01) 236800*
H01G 9/022 (2006 01) 236763
H01G 9/035 (2006 01) 236763*
H01G 9/145 (2006 01) 236763*
H01G 9/035 (2006 01) 236798
H01G 9/022 (2006 01) 236798*
H01G 9/035 (2006 01) 236799
H01G 9/022 (2006 01) 236799*
H01G 9/035 (2006 01) 236801
H01G 9/022 (2006 01) 236801*
H01G 9/035 (2006 01) 236802
H01G 9/022 (2006 01) 236802*
H01G 11/54 (2013 01) 236802*
H01L 51/30 (2006 01) 236904*
H01M 14/00 (2006 01) 236763*
H01M 8/04 (2016 01) 236870
H01M 8/04119 (2016 01) 236870*
H01M 8/04007 (2016 01) 236873
H01M 8/04014 (2016 01) 236873*
H01M 8/06 (2016 01) 236873*
H01M 8/10 (2016 01) 236873*
H01R 43/16 (2006 01) 236928
H01R 4/22 (2006 01) 236928*
H01R 11/12 (2006 01) 236928*
H02H 3/38 (2006 01) 236806*
H02H 1/00 (2006 01) 236805
H02H 3/24 (2006 01) 236930
H02J 1/16 (2006 01) 236796
H02K 7/02 (2006 01) 236796*
H02K 21/14 (2006 01) 236813
H02K 7/09 (2006 01) 236813*
H02M 1/00 (2006 01) 236930*
H02S 20/23 (2014 01) 236902*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PaTenTÓW

228224 A61B 5/0205 (2006 01)
236761 G01N 30/46 (2006 01)
236762 G01N 33/543 (2006 01)
236763 H01G 9/022 (2006 01)
236764 A61K 36/064 (2006 01)

236765 A23L 7/117 (2016 01)
236766 B23K 28/02 (2014 01)
236767 F16F 13/00 (2006 01)
236768 F28D 19/04 (2006 01)
236769 C12N 1/20 (2006 01)

236770 F24T 10/10 (2018 01)
236771 C03B 35/14 (2006 01)
236772 B01F 3/02 (2006 01)
236773 G01N 33/543 (2006 01)
236774 G01N 33/53 (2006 01)
236775 C12N 5/02 (2006 01)
236776 C12N 1/20 (2006 01)
236777 A61K 39/02 (2006 01)
236778 D21H 23/02 (2006 01)
236779 B22D 2/00 (2006 01)
236780 C07D 487/04 (2006 01)
236781 B65D 85/804 (2006 01)
236782 C08L 23/06 (2006 01)
236783 F15B 11/12 (2006 01)
236784 F15B 11/12 (2006 01)
236785 C07F 7/30 (2006 01)
236786 C07F 15/00 (2006 01)
236787 A21D 13/11 (2017 01)
236788 A61F 2/60 (2006 01)
236789 B60P 7/14 (2006 01)
236790 C08J 5/18 (2006 01)
236791 C21D 1/20 (2006 01)
236792 G01N 11/06 (2006 01)
236793 C22C 21/00 (2006 01)
236794 G01N 21/65 (2006 01)
236795 F16T 1/14 (2006 01)
236796 H02J 1/16 (2006 01)
236797 B28B 1/08 (2006 01)
236798 H01G 9/035 (2006 01)
236799 H01G 9/035 (2006 01)
236800 H01G 9/022 (2006 01)
236801 H01G 9/035 (2006 01)
236802 H01G 9/035 (2006 01)
236803 B60R 9/10 (2006 01)
236804 A01C 7/10 (2006 01)
236805 H02H 1/00 (2006 01)
236806 G01R 31/08 (2020 01)
236807 D04H 1/54 (2012 01)
236808 A23L 23/00 (2016 01)
236809 C02F 3/00 (2006 01)
236810 B65B 19/04 (2006 01)
236811 B21D 22/00 (2006 01)
236812 A61L 27/28 (2006 01)
236813 H02K 21/14 (2006 01)
236814 A01N 43/828 (2006 01)
236815 A01N 31/04 (2006 01)
236816 B32B 15/06 (2006 01)
236817 A47C 17/34 (2006 01)
236818 B09B 3/00 (2006 01)
236819 B09B 3/00 (2006 01)
236820 C07D 401/14 (2006 01)
236821 A61L 27/06 (2006 01)
236822 A61L 27/06 (2006 01)
236823 A61L 27/06 (2006 01)
236824 G06K 7/12 (2006 01)
236825 C01G 23/08 (2006 01)
236826 B01D 53/56 (2006 01)
236827 C04B 28/14 (2006 01)
236828 C07C 69/84 (2006 01)
236829 A61K 8/36 (2006 01)
236830 C07C 229/22 (2006 01)
236831 G01N 27/00 (2006 01)
236832 C12P 19/44 (2006 01)
236833 A61K 31/05 (2006 01)
236834 C07J 63/00 (2006 01)
236835 C07C 67/04 (2006 01)
236836 C07C 67/14 (2006 01)

236837 C07D 307/33 (2006 01)
236838 C07D 307/33 (2006 01)
236839 C07D 311/32 (2006 01)
236840 C07D 311/32 (2006 01)
236841 C07D 311/32 (2006 01)
236842 C07D 311/32 (2006 01)
236843 C07D 311/32 (2006 01)
236844 C07D 311/32 (2006 01)
236845 C07D 311/32 (2006 01)
236846 C07D 311/32 (2006 01)
236847 C07D 311/32 (2006 01)
236848 C07D 311/32 (2006 01)
236849 C07D 311/32 (2006 01)
236850 C07C 49/82 (2006 01)
236851 B01D 53/64 (2006 01)
236852 B65D 85/00 (2006 01)
236853 B01J 20/28 (2006 01)
236854 B65D 17/50 (2006 01)
236855 F01D 5/04 (2006 01)
236856 B60N 2/28 (2006 01)
236857 A61L 27/14 (2006 01)
236858 A61F 2/28 (2006 01)
236859 D01F 9/12 (2006 01)
236860 C07F 17/02 (2006 01)
236861 E04F 11/04 (2006 01)
236862 C09K 8/467 (2006 01)
236863 C09K 8/467 (2006 01)
236864 C09K 8/467 (2006 01)
236865 E21B 33/12 (2006 01)
236866 C01G 19/02 (2006 01)
236867 C01G 9/02 (2006 01)
236868 G01N 27/30 (2006 01)
236869 C07F 15/00 (2006 01)
236870 H01M 8/04 (2016 01)
236871 G01N 33/44 (2006 01)
236872 B05D 5/08 (2006 01)
236873 H01M 8/04007  (2016 01)
236874 E04H 9/00 (2006 01)
236875 E04B 1/32 (2006 01)
236876 A61K 36/539 (2006 01)
236877 B29B 17/00 (2006 01)
236878 C07C 17/23 (2006 01)
236879 E04C 3/34 (2006 01)
236880 C23C 14/06 (2006 01)
236881 G01N 13/00 (2006 01)
236882 C07D 401/10 (2006 01)
236883 G01N 3/08 (2006 01)
236884 C07D 295/04 (2006 01)
236885 A01C 7/20 (2006 01)
236886 G01B 5/02 (2006 01)
236887 C07D 333/22 (2006 01)
236888 C07C 337/08 (2006 01)
236889 A61K 31/565 (2006 01)
236890 B28C 5/00 (2006 01)
236891 A61K 31/4178 (2006 01)
236892 E02D 3/12 (2006 01)
236893 A61K 36/37 (2006 01)
236894 E04G 21/14 (2006 01)
236895 A23G 3/48 (2006 01)
236896 A01N 1/02 (2006 01)
236897 B28B 1/00 (2006 01)
236898 B65D 25/04 (2006 01)
236899 B32B 27/32 (2006 01)
236900 C12M 1/02 (2006 01)
236901 C08J 3/24 (2006 01)
236902 E04H 1/12 (2006 01)
236903 B61L 23/00 (2006 01)
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236904 C07D 495/14 (2006 01)
236905 G01N 33/38 (2006 01)
236906 F15B 3/00 (2006 01)
236907 B08B 3/00 (2006 01)
236908 C07C 15/20 (2006 01)
236909 B04C 5/103 (2006 01)
236910 B21C 37/16 (2006 01)
236911 B22D 1/00 (2006 01)
236912 C07D 221/16 (2006 01)
236913 C07D 221/16 (2006 01)
236914 F25B 9/00 (2006 01)
236915 B05C 13/00 (2006 01)
236916 G01N 27/26 (2006 01)
236917 C22C 38/04 (2006 01)
236918 B65B 11/52 (2006 01)
236919 B26D 7/32 (2006 01)
236920 B60L 5/28 (2006 01)
236921 F16C 19/00 (2006 01)
236922 B65C 9/12 (2006 01)

236923 B65B 11/52 (2006 01)
236924 G01N 3/00 (2006 01)
236925 G01K 13/04 (2006 01)
236926 B23Q 3/06 (2006 01)
236927 B65B 69/00 (2006 01)
236928 H01R 43/16 (2006 01)
236929 A61K 36/232 (2006 01)
236930 H02H 3/24 (2006 01)
236931 C09B 61/00 (2006 01)
236932 C09D 7/65 (2018 01)
236933 C21D 9/50 (2006 01)
236934 G01N 33/22 (2006 01)
236935 E21D 7/02 (2006 01)
236936 F23H 15/00 (2006 01)
236937 B65G 43/02 (2006 01)
236938 B61B 12/00 (2006 01)
236939 G01C 11/00 (2006 01)
236940 G01L 3/00 (2006 01)

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo nu-
mer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, 
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu 
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść 
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji 
uprzednio ogłoszonej 

(B1) (11) 200629 01/2009 17 09 2020 
na podst  art  891 ust  3 Pwp Urząd Patentowy RP, działając na 
wniosek uprawnionego, ogranicza patent poprzez zmianę zastrze-
żeń oraz zmienia tytuł wynalazku  Zmieniony opis patentowy pod-
lega publikacji na mocy art  89 ust  9 Pwp 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie 
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu  Publikacji podlegają wpisy 
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających 
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek 

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 197866  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 199105  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 200629  a  Wykreślono: BRODRene haRTMann a/S, 
Lyngby, Dania Wpisano: BRODRene haRTMann a/S, gentofte, 
Dania

(11) 203852  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 204447  a  Wykreślono: LInIa ZDROWIe niedzielski 
Czernicka SPÓłKa JaWna, Piaseczno, Polska Wpisano: LInIa 
ZDROWIe SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 141621721

(11) 204447  a  Wykreślono: LInIa ZDROWIe SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 141621721 Wpisano: nIeDZIeLSKI WaCłaW, Piaseczno, Polska

(11) 205286  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 205287  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 205942  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 206481  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 207268  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 210472  a  Wykreślono: Unilever BCS europe B V , Rot-
terdam, holandia Wpisano: Upfield europe B V , Rotterdam, ho-
landia

(11) 211810  a  Wykreślono: DeMSKI gRZegORZ, Płaska, Pol-
ska; WÓLCZyŃSKa JOanna, Warszawa, Polska; DeMSKI JaCeK, 
Toruń, Polska Wpisano: DeMSKI gRZegORZ, Płaska, Polska

(11) 213478  a  Wykreślono: POLgRaVeL SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk, Polska  190534010 
Wpisano: POLgRaVeL SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Chwaszczyno, Polska 190534010

(11) 215983  a  Wykreślono: 3 SPaRe SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok, Polska  200191258 
Wpisano: haRTIKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Białystok, Polska 200191258

(11) 217218  a  Wykreślono: M&g USa Corporation, apple 
grove, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: aPg POLyTeCh, 
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 217936 D  Wykreślono: „na  podstawie tytułu wyko-
nawczego: Wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Warsza-
wy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r , sygnatura akt I C 3703/16 
zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 23 września 
2017 r , Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla łodzi-
-Widzewa w  łodzi Bartłomiej górczyński w  toku postępowa-
nia egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Bg Km 
1425/17, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek 
na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka ko-
mandytowa z siedzibą w Warszawie” 

(11) 217936 D  Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: aktu notarialnego z  dnia 2 czerwca 2014 r , sygn  akt 
8321/2014 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia  
6 września 2018 r , postanowienia o nadaniu klauzuli wykonal-
ności Sądu Rejonowego w  Białej Podlaskiej I  Wydział Cywilny 
z dnia 4 września 2018 r , sygn  akt I Co 899/18 zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności z dnia 6 września 2018 r  oraz postano-
wienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny 
z dnia 15 listopada 2018 r , sygn  akt I Co 899/19, Komornik Są-
dowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Jan Wojciech 
Iwański w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
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pod sygnaturą akt Km 2161/18, dokonał zajęcia przedmiotowe-
go patentu na rzecz wierzyciela: aLU eCO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w gdańsku” 

(11) 218391 D  Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: aktu notarialnego z  dnia 2 czerwca 2014 r , sygn  akt 
8321/2014 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia  
6 września 2018 r , postanowienia o nadaniu klauzuli wykonal-
ności Sądu Rejonowego w  Białej Podlaskiej I  Wydział Cywilny 
z dnia 4 września 2018 r , sygn  akt I Co 899/18 zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności z dnia 6 września 2018 r  oraz postano-
wienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny 
z dnia 15 listopada 2018 r , sygn  akt I Co 899/19, Komornik Są-
dowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Jan Wojciech 
Iwański w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt Km 2161/18, dokonał zajęcia przedmiotowe-
go patentu w  części przysługującej dłużnikowi – Waldemaro-
wi Piskorzowi zamieszkałemu w miejscowości Kodeń na rzecz 
wierzyciela: aLU eCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w gdańsku” 

(11) 218391 D  Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: aktu notarialnego z  dnia 2 czerwca 2014 r , sygn  akt 
8321/2014 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia  
6 września 2018 r , postanowienia o nadaniu klauzuli wykonal-
ności Sądu Rejonowego w  Białej Podlaskiej I  Wydział Cywilny 
z dnia4 września 2018 r , sygn  akt I Co 899/18 zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności z dnia 6 września 2018 r  oraz postano-
wienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny 
z dnia 15 listopada 2018 r , sygn  akt I Co 899/19, Komornik Są-
dowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Jan Wojciech 
Iwański w  toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego 
pod sygnaturą akt Km 2161/18, dokonał zajęcia przedmioto-
wego patentu w części przysługującej dłużnikowi – Tomaszo-
wi Piskorzowi zamieszkałemu w miejscowości Kodeń na rzecz 
wierzyciela: aLU eCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w gdańsku” 

(11) 218746  a  Wykreślono: LOnZa InC , Fair Lawn, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: LOnZa, InC , allendale, Stany 
Zjednoczone ameryki

(11) 218746  a  Wykreślono: LOnZa, InC , allendale, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: Lonza, LLC, Morristown, Stany 
Zjednoczone ameryki

(11) 219803  a  Wykreślono: SangO TeChnOLOgIeS 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź, Pol-
ska  100775979 Wpisano: FUnDaCJa POLSKICh InICJaTyW 
TeChnOLOgICZnyCh, Kraków, Polska 120268250

(11) 226944  a  Wykreślono: POLSKa gRUPa POCZTOWa 
InnOWaCJe SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska  360301659 Wpisano: TWOJa POCZTa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 140600906

(11) 225323  D  Wpisano: na mocy umowy z dnia 06 kwiet-
nia 2020 r  udzielono ograniczonej i wyłącznej licencji na uży-
wanie wynalazku przez spółkę hUTa STaLOWa WOLa SPÓłKa 
aKCyJna, Stalowa Wola, Polska na czas trwania patentu

(11) 227542  a  Wykreślono: KORDyL gRZegORZ gK In-
nOWaCJe, nowy Bedoń, Polska  100348941 Wpisano: PRZeD-
SIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłUgOWe „TeChnOMeX” 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice, 
Polska 008118451

(11) 227603  a  Wykreślono: InSTyTUT geneTyKI I  hO-
DOWLI ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Pol-
ska  000326196; SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIe-
gO W  WaRSZaWIe, Warszawa, Polska  000001784; InSTyTUT 
FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOWSKIegO 
POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska 000325989; InSTy-

TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  
PROF  WaCłaWa DĄBROWSKIegO, Warszawa, Polska 000053835 
Wpisano: SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W  WaRSZaWIe, Warszawa, Polska  000001784; InSTyTUT BIO-
TeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  PROF  
WaCłaWa DĄBROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835; In-
STyTUT FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOW-
SKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska 000325989; 
InSTyTUT geneTyKI I  BIOTeChnOLOgII ZWIeRZĄT POLSKIeJ 
aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Polska 000326196

(11) 227825  a  Wykreślono: WłODaRCZyK WłaDySłaW 
IgLOO, Stary Wiśnicz, Polska 005711177 Wpisano: IgLOO SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stary Wiśnicz, 
Polska 385251376

(11) 228476  a  Wykreślono: InTegRaTIVe MeDICaL Cen-
TeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żerniki 
Wrocławskie, Polska  022307900 Wpisano: STIMULaID SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żerniki Wrocław-
skie, Polska 385520161

(11) 228823  a  Wykreślono: InSTyTUT geneTyKI I  hO-
DOWLI ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, 
Polska  000326196 Wpisano: InSTyTUT geneTyKI I  BIOTeCh-
nOLOgII ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, 
Polska 000326196

(11) 228930  a  Wykreślono: InSTyTUT ODLeWnICTWa 
W KRaKOWIe, Kraków, Polska 000031331; InSTyTUT CeRaMIKI 
I MaTeRIałÓW BUDOWLanyCh, Warszawa, Polska 000056377 
Wpisano: InSTyTUT CeRaMIKI I MaTeRIałÓW BUDOWLanyCh, 
Warszawa, Polska  000056377; SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ 
- KRaKOWSKI InSTyTUT TeChnOLOgICZny, Kraków, Pol-
ska 000031331

(11) 228941  a  Wykreślono: DZIeKan MaRCIn PRZeDSIĘ-
BIORSTWO hanDLOWe ROLMaPOL, Zielonki, Polska 362025560 
Wpisano: DZIeKan MaRCIn PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJ-
nO-hanDLOWe ROLMaPOL, Słupia, Polska

(11) 229242  a  Wykreślono: LOB SPÓłKa aKCyJna, Leszno, 
Polska 410016340 Wpisano: aSSa aBLOy OPenIng SOLUTIOnS 
POLanD SPÓłKa aKCyJna, Leszno, Polska 410016340

(11) 229369  a  Wykreślono: PaŃSTWOWa WyŻSZa SZKO-
ła ZaWODOWa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO W  KaLISZU, Kalisz, Polska  250938764 Wpisano: 
aKaDeMIa KaLISKa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO, Kalisz, Polska 250938764

(11) 229704  a  Wykreślono: CenTRUM BaDaŃ I  ROZWOJU 
TeChnOLOgII DLa PRZeMySłU SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, 
Polska 146961367; aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM  STanI-
SłaWa STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków, Polska 000001577 Wpi-
sano: CenTRUM BaDaŃ I ROZWOJU TeChnOLOgII DLa PRZeMy-
SłU SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 146961367; MaRSZałeK 
KOnSTanTy, Kraków, Polska; RyDOSZ aRTUR, Kraków, Polska

(11) 229706  a  Wykreślono: PaŃSTWOWa WyŻSZa SZKO-
ła ZaWODOWa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO W  KaLISZU, Kalisz, Polska  250938764 Wpisano: 
aKaDeMIa KaLISKa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO, Kalisz, Polska 250938764

(11) 229787 D  Wykreślono: „na  podstawie tytułu wyko-
nawczego: nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wyda-
nym przez Sąd Okręgowy w gliwicach, I Wydział Cywilny z dnia 
10 stycznia 2019 r , sygn  akt I nc 356/18, Komornik Sądowy przy 
Sądzie Rejonowym w  Środzie Śląskiej Joanna Berdyn w  toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą 
akt: Km 278/19 dokonała zajęcia patentu na przedmiotowy wy-
nalazek na  wniosek wierzyciela: PRagMa FaKTORIng Spółka 
akcyjna z siedzibą w Katowicach”  
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(11) 229807  a  Wykreślono: PaŃSTWOWa WyŻSZa SZKO-
ła ZaWODOWa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO W  KaLISZU, Kalisz, Polska  250938764 Wpisano: 
aKaDeMIa KaLISKa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO, Kalisz, Polska 250938764

(11) 230049  a  Wykreślono: PaŃSTWOWa WyŻSZa SZKO-
ła ZaWODOWa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO W  KaLISZU, Kalisz, Polska  250938764 Wpisano: 
aKaDeMIa KaLISKa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO, Kalisz, Polska 250938764

(11) 230127  a  Wykreślono: InSTyTUT geneTyKI I  hO-
DOWLI ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Pol-
ska  000326196; SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIe-
gO W  WaRSZaWIe, Warszawa, Polska  000001784; InSTyTUT 
FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOWSKIegO 
POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska 000325989; InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  
PROF  WaCłaWa DĄBROWSKIegO, Warszawa, Polska 000053835 
Wpisano: SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO 
W  WaRSZaWIe, Warszawa, Polska  000001784; InSTyTUT BIO-
TeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  PROF  
WaCłaWa DĄBROWSKIegO, Warszawa, Polska  000053835; In-
STyTUT FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOW-
SKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska 000325989; 
InSTyTUT geneTyKI I  BIOTeChnOLOgII ZWIeRZĄT POLSKIeJ 
aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Polska 000326196

(11) 230222  a  Wykreślono: SZKOła głÓWna gO-
SPODaRSTWa WIeJSKIegO W  WaRSZaWIe, Warszawa, Pol-
ska  000001784; InSTyTUT geneTyKI I  hODOWLI ZWIeRZĄT 
POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Polska  000326196; 
InSTyTUT FIZJOLOgII I  ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIe-
LanOWSKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Pol-
ska 000325989; InSTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROL-
nO-SPOŻyWCZegO IM  PROF  WaCłaWa DĄBROWSKIegO, 
Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: InSTyTUT FIZJOLOgII 
I  ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOWSKIegO POLSKIeJ 
aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska  000325989; InSTyTUT ge-
neTyKI I  BIOTeChnOLOgII ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII 
naUK, Jastrzębiec, Polska  000326196; SZKOła głÓWna gO-
SPODaRSTWa WIeJSKIegO W  WaRSZaWIe, Warszawa, Pol-
ska 000001784; InSTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROL-
nO-SPOŻyWCZegO IM  PROF  WaCłaWa DĄBROWSKIegO, 
Warszawa, Polska 000053835

(11) 230673  a  Wykreślono: KORDyL gRZegORZ gK In-
nOWaCJe, nowy Bedoń, Polska  100348941 Wpisano: PRZeD-
SIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłUgOWe „TeChnOMeX” 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice, 
Polska 008118451

(11) 230803  a  Wykreślono: STeInhOF SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Tarnów, Polska  122855603 Wpisano: gRUPa STeInhOF SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnów, Pol-
ska 369231966

(11) 230804  a  Wykreślono: STeInhOF SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Tarnów, Polska  122855603 Wpisano: gRUPa STeInhOF SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnów, Pol-
ska 369231966

(11) 230960  a  Wykreślono: POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwi-
ce, Polska 000001637; OLeSIŃSKI SZyMOn, Rybnik, Polska Wpi-
sano: OLeSIŃSKI SZyMOn, Rybnik, Polska

(11) 231589  a  Wykreślono: ThOnI aLUTeC SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stalowa Wola, Pol-
ska 830392380 Wpisano: LOThaR ThOnI, Jakobsbad, Szwajcaria

(11) 231668  a  Wykreślono: PaŃSTWOWa WyŻSZa SZKO-
ła ZaWODOWa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO W  KaLISZU, Kalisz, Polska  250938764 Wpisano: 
aKaDeMIa KaLISKa IM  PReZyDenTa STanISłaWa WOJCIe-
ChOWSKIegO, Kalisz, Polska 250938764

(11) 231840  a  Wykreślono: aBB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010017168 Wpisano: 
aBB Schweiz ag, Baden, Szwajcaria

(11) 229995  D  Wpisano: na mocy umowy z dnia 06 kwiet-
nia 2020 r  udzielono ograniczonej i wyłącznej licencji na uży-
wanie wynalazku przez spółkę hUTa STaLOWa WOLa SPÓłKa 
aKCyJna, Stalowa Wola, Polska na czas trwania patentu

(11) 232495  a  Wykreślono: InSTyTUT geneTyKI I  hO-
DOWLI ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, 
Polska  000326196; SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJ-
SKIegO, Warszawa, Polska  000001784; InSTyTUT FIZJOLOgII 
I  ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOWSKIegO POLSKIeJ 
aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska  000325989; InSTyTUT BIO-
TeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO, Warszawa, 
Polska  000053835 Wpisano: InSTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZe-
MySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO, Warszawa, Polska  000053835; 
SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO, Warszawa, Pol-
ska 000001784; InSTyTUT FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  
Jana KIeLanOWSKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, 
Polska 000325989; InSTyTUT geneTyKI I BIOTeChnOLOgII ZWIe-
RZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Polska 000326196

(11) 232948  a  Wykreślono: BaRgIeL MaCIeJ TnK PRO-
JeKT, Izabelin, Polska 012621276 Wpisano: eRCaSOLaR SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDy-
TOWa, Białystok, Polska 383972166

(11) 233001  a  Wykreślono: InSTyTUT geneTyKI I  hO-
DOWLI ZWIeRZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Pol-
ska  000326196; SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIe-
gO W  WaRSZaWIe, Warszawa, Polska  000001784; InSTyTUT 
FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana KIeLanOWSKIegO 
POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska 000325989; InSTy-
TUT BIOTeChnOLOgII PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  
PROF  WaCłaWa DĄBROWSKIegO, Warszawa, Polska 000053835 
Wpisano: InSTyTUT FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM  Jana 
KIeLanOWSKIegO POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, Pol-
ska 000325989; InSTyTUT geneTyKI I BIOTeChnOLOgII ZWIe-
RZĄT POLSKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Polska 000326196; 
SZKOła głÓWna gOSPODaRSTWa WIeJSKIegO W  WaRSZa-
WIe, Warszawa, Polska 000001784; InSTyTUT BIOTeChnOLOgII 
PRZeMySłU ROLnO-SPOŻyWCZegO IM  PROF  WaCłaWa DĄ-
BROWSKIegO, Warszawa, Polska 000053835

(11) 233244  a  Wykreślono: OPTIMUM - TyMIŃSKI I  S-Ka 
SPÓłKa JaWna, Koprki, Polska 006469011 Wpisano: OPTIMUM 
- TyMIŃSKI I  S-Ka SPÓłKa JaWna, Ożarów Mazowiecki, Pol-
ska 006469011

(11) 233822  a  Wykreślono: POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwi-
ce, Polska 000001637 Wpisano: POLITeChnIKa ŚLĄSKa, gliwi-
ce, Polska 000001637; głÓWny InSTyTUT gÓRnICTWa, Kato-
wice, Polska 000023461

(11) 233828  a  Wykreślono: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ 
- InSTyTUT MeTaLI nIeŻeLaZnyCh, gliwice, Polska 000027542; 
JanUSZKIeWICZ KRZySZTOF CheMTeCh, Warszawa, Pol-
ska  010697855 Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ - In-
STyTUT MeTaLI nIeŻeLaZnyCh, gliwice, Polska 000027542

(11) 234600  a  Wykreślono: KORZeP KRZySZTOF heTMan 
PRODUKCJa SPÓłKa CyWILna, Kolno, Polska 200412802; KORZeP 
WIeSłaW heTMan PRODUKCJa SPÓłKa CyWILna, Kolno, Pol-
ska 200412802 Wpisano: heTMan PRODUKCJa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kolno, Polska 200412802
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(11) 234815  a  Wykreślono: SOLUTIOn SCa SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego, 
Polska 146412927 Wpisano: SOLUTIOn SCa SPÓłKa aKCyJna, 
Klaudyn, Polska 146412927

(11) 234834  a  Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODeK ROZ-
WOJU TeChnOLOgII SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Polska  020671635 Wpisano: SIeĆ Ba-
DaWCZa łUKaSIeWICZ - PORT POLSKI OŚRODeK ROZWOJU 
TeChnOLOgII, Wrocław, Polska 020671635

(11) 234839  a  Wykreślono: InPhOTeCh SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska  142233406 
Wpisano: InPhOTeCh SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Ołtarzew, Polska 142233406

(11) 233007  D  Wpisano: na mocy umowy z dnia 12 czerwca 
2018 r  uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzy-
stanie z wynalazku na rzecz spółki RaDIaTyM SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice, Polska 241832567 
na czas trwania patentu tj  do dnia 30 września 2036 r 

(11) 235364  a  Wykreślono: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ 
- InSTyTUT ODLeWnICTWa, Kraków, Polska  000031331 Wpi-
sano: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ - KRaKOWSKI InSTyTUT 
TeChnOLOgICZny, Kraków, Polska 000031331

dodatkowe prawa ochronne

udZielone prawa

(11) 0329
(21) 0614
(94) 01 12 2030 - 18 12 2034
(73) abbVie Inc , nORTh ChICagO (US)
(93) 18 12 2019, eU/1/19/1404, Komisja europejska (eU)
(95) Upadacytynib lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1) (68) 2506716
(54) nowe związki tricykliczne

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer dodatkowego prawa 
ochronnego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpi-
su  Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających dodatkowe prawo ochronne oraz 
sprostowania istotnych pomyłek 

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – informacje o produkcie chronionym dodatkowym pra-

wem ochronnym oraz o dotyczących go zezwoleniach na 
wprowadzenie do obrotu

Rubryka C – okres trwania dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka D – prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa 

ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodat-

kowego prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu dodatkowe-

go prawa ochronnego

(11) 0068 a  Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wy-
kreślenie wpisu: LaBORaTOIRe TheRaMeX, Monako, Monako i do-
konanie wpisu: TheRaMeX hQ UK LIMITeD, Londyn, Wielka Brytania

patenty europeJskie

ZłoŻone tłuMacZenia  
patentÓw europeJskich

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego 
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(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 eP 3386591 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3386687 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3387130 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3387331 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3388495 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 eP 3388974 B1
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(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3390174 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3390358 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3390395 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 eP 3392226 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 3392535 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 eP 3393246 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3394304 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3397719 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3398810 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3400272 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 eP 3401034 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3402782 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3404033 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3404097 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 eP 3405460 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3406265 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 eP 3407141 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3408155 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 3408170 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3408467 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3409278 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3410826 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3412827 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3413941 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3414132 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3415312 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3416884 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3416997 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3422511 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3426032 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3426618 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 eP 3427600 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3428158 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3428343 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3429844 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3431305 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3432719 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3433000 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3433388 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3433448 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 eP 3434609 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 eP 3436187 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3437141 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3437447 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3437708 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3444888 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 eP 3445729 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3445778 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3448382 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3448813 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3449140 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3450663 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3450704 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 eP 3454432 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 eP 3455066 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3457853 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3458384 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 eP 3459356 B1
(T4) (97) 03 06 2020 2020/23 eP 3459356 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3459423 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3460153 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3461471 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3463279 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3463841 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3465976 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3467988 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3468434 B1

(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 eP 3468648 B1
(T3) (97) 22 04 2020 2020/17 eP 3468893 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3469026 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3469160 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3469281 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 eP 3469909 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3472018 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 3472398 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3473446 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3473451 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3473619 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3474637 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3474789 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3475183 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3476191 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3476629 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3477804 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3478124 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3478796 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3480412 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3481068 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3481173 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3481584 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3482687 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3483112 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3485199 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3487323 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3489602 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 3489612 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3490905 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3492824 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3493874 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3493969 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3494101 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3496769 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3496926 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 eP 3497167 B1
(T3) (97) 13 05 2020 2020/20 eP 3498400 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3498619 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3500063 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3502205 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3503277 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3503607 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3503806 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3504841 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3504932 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 eP 3505209 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3505455 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3507228 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3507442 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3507458 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3507472 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3510200 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3510253 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3514313 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3515250 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3515910 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3516092 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3516378 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3516997 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3517101 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 eP 3518255 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3519294 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 3519505 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 eP 3519511 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3520052 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 eP 3520887 B1
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(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3521880 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3523035 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3523115 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3523150 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3523595 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3523649 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 eP 3524471 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3524879 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3527467 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3528948 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3529248 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3529559 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3530739 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3531137 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3532143 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3532285 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3532573 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3532598 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3532690 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3532708 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 eP 3533442 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3534565 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3534898 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3535477 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3536894 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3539141 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3539549 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3541733 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3543424 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3544933 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3545202 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3548061 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3549082 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3554782 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3554952 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3556549 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 eP 3560342 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3562455 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3565762 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 eP 3565792 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 eP 3565860 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3569817 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3570782 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3570884 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3571028 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3578729 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3578907 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3581258 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3584387 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 eP 3587667 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3587895 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 eP 3592907 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3597080 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3600718 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3604002 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3604117 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3612394 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3614382 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3617000 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3617347 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3617591 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3620596 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3622782 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3631814 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3653444 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3688601 B1

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskie-
go, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu  Publikacji 
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw 
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek 

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1595596 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 1745847 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 1876924 a  Wykreślono: Wanzl Metallwarenfabrik 
gmbh, Leipheim, niemcy Wpisano: Wanzl gmbh & Co  Kgaa, Le-
ipheim, niemcy

(11) 1904522 a  Wykreślono: Sandoz ag, Bazylea, Szwajca-
ria Wpisano: Mylan Pharmaceuticals Inc , Morgantown, Stany Zjed-
noczone ameryki

(11) 1969118 D  Wpisano: na mocy umowy z dnia 1 paździer-
nika 2015 r  uprawniony udzielił pełnej, wyłącznej licencji na korzy-
stanie z  wynalazku na  rzecz spółki Promethera Biosciences S a ,  
Mont-Saint-guibert, Belgia na  czas trwania ochrony przedmioto-
wego patentu  

(11) 1926794 a  Wykreślono: Wyeth LLC, new york, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: PF Consumer healthcare 1 LLC, 
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 1926794 a  Wykreślono: PF Consumer healthcare 1 LLC,  
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: angelini Phar-
ma Inc , Rockville, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 1860067  a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2041146 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2094795 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2128253 a  Wykreślono: Kyowa hakko Kirin Co , Ltd ,  
Tokyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co , Ltd , Tokio, Japonia

(11) 2183034 a  Wykreślono: Wilson, Ian John, nottingham, 
Wielka Brytania; Wilson, John Dudley, nottingham, Wielka Bryta-
nia; Bacanovic, Milan, Wien, austria; adamovic, Dusan, Wien, au-
stria Wpisano: WaTTBIKe IP LIMITeD, nottingham, Wielka Brytania

(11) 2188214 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2215475 a  Wykreślono: Skannex aS, hønefoss, norwe-
gia Wpisano: evon aS, Oslo, norwegia

(11) 2219996 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2307454 a  Wykreślono: eSBaTech, an alcon Biomedi-
cal Research Unit LLC, Schlieren, Szwajcaria Wpisano: eSBaTech, 
a novartis company gmbh, Bazylea, Szwajcaria

(11) 2307454 a  Wykreślono: eSBaTech, a novartis company 
gmbh, Bazylea, Szwajcaria Wpisano: novartis ag, Bazylea, Szwaj-
caria

(11) 2332658 a  Wykreślono: Dürr Systems gmbh, Bietighe-
im-Bissingen, niemcy Wpisano: Dürr Systems ag, Bietigheim-Bis-
singen, niemcy
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(11) 2210946 a  Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2272473 a  Wykreślono: Wyeth LLC, new york, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: PF Consumer healthcare 1 LLC, 
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 2272473 a  Wykreślono: PF Consumer healthcare 1 LLC,  
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: angelini Phar-
ma Inc , Rockville, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 2385837  a  Wykreślono: Pfizer Italia S r l , Roma, Wło-
chy Wpisano: Pfizer Consumer healthcare Italy S r l , Latina, Włochy

(11) 2391508 a  Wykreślono: arcelorMittal, Luxembourg, 
Luksemburg; aUDI ag, Ingolstadt, niemcy; Volkswagen aktienge-
sellschaft, Wolfsburg, niemcy Wpisano: arcelorMittal, Luxembo-
urg, Luksemburg

(11) 2517495 a  Wykreślono: Koninklijke KPn n V , The ha-
gue, holandia; nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuur-
wetenschappelijk Onderzoek TnO, Delft, holandia Wpisano: Ko-
ninklijke KPn n V , Rotterdam, holandia; nederlandse Organisatie 
voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TnO, Delft, 
holandia

(11) 2517495  a  Wykreślono: Koninklijke KPn n V , Rotter-
dam, holandia; nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuur-
wetenschappelijk Onderzoek TnO, Delft, holandia Wpisano: Ko-
ninklijke KPn n V , Rotterdam, holandia

(11) 2388374 a  Wykreślono: Wirthwein ag, Creglingen, 
niemcy Wpisano: Süβ Joachim, Drezno, niemcy

(11) 2389836 a  Wykreślono: WanZL MeTaLLWaRenFaBRIK 
gMBh, Leipheim, niemcy Wpisano: Wanzl gmbh & Co  Kgaa, Le-
ipheim, niemcy

(11) 2576757 a  Wykreślono: Biogas Systems gmbh, Parn-
dorf, austria Wpisano: eCOnOMIZeR gMBh, Seekirchen, austria

(11) 2576757 a  Wykreślono: eCOnOMIZeR gMBh, Seekir-
chen, austria Wpisano: LeInICh BeTeILIgUngen gMBh, graz, austria

(11) 2705144 a  Wykreślono: Micreos human health B V , 
Pa Wageningen, holandia Wpisano: Micreos human health B V ,  
‚s-gravenhage, holandia

(11) 2527226 a  Wykreślono: Siemens Rail automation hol-
dings Limited, Frimley, Wielka Brytania Wpisano: Siemens Mobility 
Limited, Frimley, Wielka Brytania

(11) 2757142 a  Wykreślono: Flowchem, Ltd , Waller, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: Cabot Microelectronics Corpora-
tion, aurora, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 2852408 a  Wykreślono: ganymed Pharmaceuticals 
gmbh, Mainz, niemcy; TROn - Translationale Onkologie an der 
Universitätsmedizin der Johannes gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige gmbh, Mainz, niemcy Wpisano: TROn - Transla-
tionale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes gu-
tenberg- Universität Mainz gemeinnützige gmbh, Mainz, niemcy; 
astellas Pharma Inc , Tokyo, Japonia

(11) 2859155 a  Wykreślono: Swiss Invent ag, aathal-Se-
egräben, Szwajcaria Wpisano: aMg holding gmbh, Zug, Szwajcaria

(11) 2898056 a  Wykreślono: Biogas Systems gmbh, Parn-
dorf, austria Wpisano: eCOnOMIZeR gMBh, Seekirchen, austria

(11) 2898056 a  Wykreślono: eCOnOMIZeR gMBh, Seekir-
chen, austria Wpisano: LeInICh BeTeILIgUngen gMBh, graz, austria

(11) 2832794 a  Wykreślono: Wintech Polymer Ltd , Tokyo, 
Japonia Wpisano: Polyplastics Co , Ltd , Tokyo, Japonia

(11) 2886722 a  Wykreślono: geoSea nV, Zwijndrecht, Bel-
gia Wpisano: DeMe Offshore Be n V , Zwijndrecht, Belgia

(11) 2970205 a  Wykreślono: Tolero Pharmaceuticals, Inc , 
Lehi, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Sumitomo Dainippon 
Pharma Oncology, Inc , Stany Zjednoczone ameryki

(11) 3023694 a  Wykreślono: Steinmüller Babcock environ-
ment gmbh, gummersbach, niemcy; nippon Steel & Sumikin en-
gineering Co , Ltd , Tokyo, Japonia Wpisano: Steinmüller Babcock 
environment gmbh, gummersbach, niemcy; nippon Steel engine-
ering Co , Ltd , Tokyo, Japonia

(11) 3000950 a  Wykreślono: Schmitz-Werke gmbh + Co  Kg,  
emsdetten, niemcy Wpisano: markilux gmbh + Co  Kg, emsdetten, 
niemcy

(11) 3153385 a  Wykreślono: Brenderup aB, Jönköping, 
Szwecja Wpisano: Westbay Solutions aB, Västervik, Szwecja

(11) 3237378 a  Wykreślono: Laboratorios Lesvi, S L , Sant 
Joan Despí, hiszpania Wpisano: InKe S a , Castellbisbal, hiszpania

(11) 3329167 a  Wykreślono: WeSTFaLIa Metallschlauch-
technik gmbh & Co  Kg, hilchenbach, niemcy Wpisano: Westfalia 
Metal hoses gmbh, hilchenbach, niemcy

(11) 3287104 a  Wykreślono: Wyeth LLC, new york, Stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: PF Consumer healthcare 1 LLC, 
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki

(11) 3287104 a  Wykreślono: PF Consumer healthcare 1 LLC,  
Wilmington, Stany Zjednoczone ameryki Wpisano: angelini Phar-
ma Inc , Rockville, Stany Zjednoczone ameryki

ogłosZenia

sprostowania opisÓw patentowych

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

(B1) (11) 228224 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować - w miejsce uprawnionego PIT-RaDWaR SPÓłKa aKCyJ-
na, Warszawa, Polska wstawić: SKaRB PaŃSTWa RePReZenTOWa-
ny PRZeZ MInISTRa OBROny naRODOWeJ, Warszawa, Polska 

(T3) (11) 2326683 Postanowiono sprostować błędy na stronie za-
wierającej dane bibliograficzne: w pozycji (73) Uprawniony z pa-
tentu jest: „Qingdao haier Joint Stock Co , Ltd, Qingdao, Cn” po-
winno być „evonik Degussa gmbh, essen, De”

(T3) (11) 3251958 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
ePO (publikacja eP3251958 B9)

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgło-
szenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w któ-
rym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli 
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku 
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem 

(B1) (11) 229275 (22) 2015 01 13 06/2018 (-) 2020 11 25
(54) Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
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(B1) (11) 230093 (22) 2017 12 12 09/2018 (-) 2020 12 01
(54) Urządzenie i  sposób termoformowania wyrobów z  tworzyw 
polimerowych
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 236321 (22) 2015 11 13 21/2020 (-) 2020 10 29
(54) Sposób odsiarczania i  odwadniania biogazu w  biogazowni 
rolniczej
(73) InSTyTUT TeChnOLOgICZnO-PRZyRODnICZy
al  hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

(B1) (11) 236322 (22) 2016 05 19 21/2020 (10%) 2020 10 19
(54) nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowa-
nych jonami metalu ziem rzadkich i sposób wytwarzania faz typu 
ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu 
ziem rzadkich
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236323 (22) 2017 06 20 21/2020 (10%) 2020 10 19
(54) Sposób otrzymywania fotoaktywnych kompozytów hybrydo-
wych na bazie ditlenku tytanu i zredukowanej formy grafenu
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236324 (22) 2018 04 20 21/2020 (10%) 2020 10 21
(54) Sposób zwiększania aktywności i stabilności lakazy z zastoso-
waniem buforu fosforowanego
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236325 (22) 2018 04 20 21/2020 (10%) 2020 10 21
(54) Sposób zwiększania aktywności i stabilności lakazy w środo-
wisku kwaśnym
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236326 (22) 2017 08 17 21/2020 (10%) 2020 10 14
(54) Sposób otrzymywania związków powierzchniowo czynnych 
z grupy n-alkanoilo-n-metyloglukamin
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236327 (22) 2017 08 21 21/2020 (10%) 2020 10 14
(54) Sposób wytwarzania 3-acylo-2-alkilo(arylo)benzo[b]furanu
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236550 (22) 2017 12 11 02/2021 (10%) 2020 09 22
(54) Sposób wytwarzania biosensora kolorymetrycznego do  de-
tekcji bakterii z gatunku escherichia coli i biosensor kolorymetrycz-
ny do detekcji bakterii z gatunku escherichia coli
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236551 (22) 2018 04 26 02/2021 (10%) 2020 09 22 
(54) Związek chemiczny w pseudodwuskładnikowym układzie di-
fosforan(V) chromu(III)-difosforan(V) kobaltu(II) oraz sposób jego 
wytwarzania
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236552 (22) 2018 05 25 02/2021 (10%) 2020 09 22
(54) Membrana do destylacji membranowej i sposób modyfikacji 
membran do destylacji membranowej
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236553 (22) 2018 12 12 02/2021 (10%) 2020 09 22
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236554 (22) 2018 10 15 02/2021 (10%) 2020 11 19
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytu grafen/MnFe2O4
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236555 (22) 2018 12 12 02/2021 (10%) 2020 11 12
(54) Dwustronna taśma samoprzylepna
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny  
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236556 (22) 2019 01 07 02/2021 (10%) 2020 11 12
(54) Sposób izomeryzacji karwonu
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOLOgICZny 
W SZCZeCInIe
al  Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 236557 (22) 2016 10 11 02/2021 (-) 2020 11 24
(54) 1’-[3,7,11-Trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo]-2’-hydroksy 
-sn-glicero-3’-fosfocholina i sposób jej otrzymywania
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236558 (22) 2016 11 28 02/2021 (-) 2020 11 24
(54) 1’-(3,7,11,15-Tetrametylo-3-winyloheksadekanoilo)-2’-palmito-
ilo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul  norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236559 (22) 2019 10 21 02/2021 (-) 2020 11 12
(54) Układ cyfrowy stabilizacji natężenia prądu termoemisji elek-
tronowej oraz napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla 
wysokich energii elektronów
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 33

(B1) (11) 236560 (22) 2019 11 21 02/2021 (-) 2020 11 09
(54) Układ i sposób ciągłej mikroprocesorowo sterowanej, korekty 
składowej stałej napięcia przemiennego
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 236561 (22) 2019 11 27 02/2021 (-) 2020 11 09
(54) Znicz z pokrywą oczyszczającą spaliny
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 236562 (22) 2019 11 27 02/2021 (-) 2020 11 09
(54) Znicz z pokrywą chłodzącą i oczyszczającą spaliny
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 236563 (22) 2019 11 27 02/2021 (-) 2020 11 09
(54) Znicz z konwerterem katalitycznym
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 236564 (22) 2019 11 27 02/2021 (-) 2020 11 09
(54) Znicz z konwerterem katalitycznym i pokrywą chłodzącą spaliny
(73) POLITeChnIKa LUBeLSKa
ul  nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
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b. wZory uŻytkowe

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

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

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

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

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(y1) – Prawo ochronne

prawa ochronne  
na wZory uŻytkowe

udZielone prawa 
(od nr 71 811 do nr 71 830)

(y1) (11) 71826 (41) 2020 09 07 
(51) A01B 21/08 (2006 01) 
 A01B 7/00 (2006 01)
(21) 128071 (22) 2019 02 27
(72) JaKUS BROnISłaW, gliwice (PL); KUDLeK JaROSłaW,  
Zabrze (PL); PIeChULa MaReK, Turze (PL)
(73) ManDaM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gliwice (PL)
(54) Konstrukcja obsady mocowania kroju talerzowego w bronie 
talerzowej

(y1) (11) 71827 (41) 2020 10 05 
(51) A63B 35/10 (2006 01) 
 A63B 31/10 (2006 01) 
 A63B 35/00 (2006 01)
(21) 128147 (22) 2019 03 29
(72) WałaCh ZDZISłaW, Kraków (PL)
(73) WałaCh ZDZISłaW, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do pływania i nurkowania

(y1) (11) 71828 (41) 2019 10 21 
(51) B01D 29/64 (2006 01) 
 B01D 29/58 (2006 01) 
 B29B 13/10 (2006 01)
(21) 128191 (22) 2019 04 08

(30) 202018000002341  2018 04 11 IT
(72) CanaIa eRICa, Carmignano di Brenta (IT)
(73) FIMIC s r l , Carmignano di Brenta (IT)
(54) automatyczny samoczyszczący filtr do tworzyw sztucznych

(y1) (11) 71812 (41) 2020 06 29 
(51) B65D 5/355 (2006 01)
(21) 127916 (22) 2018 12 20
(72) RyFIŃSKI MIChał, Cieciersk (PL)
(73) MOnDI WaRSZaWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mszczonów (PL)
(54) Wykrój pudełka o zmiennej pojemności

(y1) (11) 71829 (41) 2020 10 19 
(51) D21H 27/40 (2006 01) 
 B32B 29/08 (2006 01) 
 A47K 10/16 (2006 01)
(21) 128209 (22) 2019 04 17
(72) STaRnaWSKI WOJCIeCh, Słomniki (PL)
(73) aLMUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Słomniki (PL)
(54) Wielowarstwowy wyrób papierowy

(y1) (11) 71811 (41) 2020 06 29 
(51) E02D 31/02 (2006 01) 
 E02D 17/20 (2006 01) 
 E02D 19/18 (2006 01) 
 E02B 3/16 (2006 01)
(21) 127910 (22) 2018 12 20
(72) KIeRUJ MaRIUSZ, Dębowa łąka (PL)
(73) aLPha DaM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ , Dębowa łąka (PL)
(54) Membrana hydroizolacyjna
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(y1) (11) 71817 (41) 2019 04 08 
(51) E04D 13/03 (2006 01) 
 E04D 13/14 (2006 01) 
 F21S 19/00 (2006 01)
(21) 126644 (22) 2017 09 28
(72) SIeDLaRZ JÓZeF, Ptaszkowa (PL)
(73) FaKRO PP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
nowy Sącz (PL)
(54) Świetlik dachowy ze źródłem światła sztucznego

(y1) (11) 71819 (41) 2020 02 10 
(51) E04D 13/04 (2006 01) 
 E04F 19/02 (2006 01)
(21) 127513 (22) 2018 08 03
(72) gaWROn MaReK, Ostre (PL)
(73) RenOPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Profil końcowy okapowy

(y1) (11) 71820 (41) 2020 02 10 
(51) E04D 13/04 (2006 01) 
 E04F 19/02 (2006 01)
(21) 127514 (22) 2018 08 03
(72) gaWROn MaReK, Ostre (PL)
(73) RenOPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Zestaw montażowy profilu okapowego

(y1) (11) 71813 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 9/11 (2006 01) 
 E06B 7/28 (2006 01) 
 H02S 20/22 (2014 01)
(21) 128132 (22) 2019 03 27
(72) ChaMIOłO DOMInIK, Jadowniki (PL)
(73) Pagen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gnojnik (PL)
(54) Zespół okienny, zwłaszcza do okna balkonowego

(y1) (11) 71814 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 9/11 (2006 01) 
 E06B 7/28 (2006 01) 
 H02S 20/22 (2014 01)
(21) 128133 (22) 2019 03 27
(72) ChaMIOłO DOMInIK, Jadowniki (PL)
(73) Pagen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gnojnik (PL)
(54) Zespół okienny, zwłaszcza do okna balkonowego

(y1) (11) 71815 (41) 2020 05 18 
(51) F04D 29/32 (2006 01) 
 F04D 29/30 (2006 01) 
 F04D 29/38 (2006 01)
(21) 127787 (22) 2018 11 13
(72) KReMZa SłaWOMIR, Bieruń (PL)
(73) MeRCOR SPÓłKa aKCyJna , gdańsk (PL)
(54) łopata wirnika wentylatora osiowego

(y1) (11) 71830 (41) 2018 07 02 
(51) F25B 13/00 (2006 01) 
 F25B 41/04 (2006 01) 
 F16K 11/074 (2006 01)
(62) 419956
(21) 128679 (22) 2016 12 23
(72) gaRDySZeWSKI JanUSZ, Warszawa (PL);  
KWIaTKOWSKI PaWeł, Sochaczew (PL); WaLCZaK TOMaSZ, 
hornówek (PL); CeLaRy BaRTłOMIeJ, Warka (PL)
(73) eUROS eneRgy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mościska (PL)
(54) Zespół kierownicy przepływu przez wymiennik ciepła

(y1) (11) 71818 (41) 2019 04 08 
(51) F25D 23/00 (2006 01) 
 F25D 21/14 (2006 01) 
 F25D 11/00 (2006 01)
(21) 127313 (22) 2018 05 09
(30) 2017-34173  2017 10 04 CZ
(72) RUML Jan, Praha (CZ)
(73) RgT s r o, Králův Dvůr (CZ)
(54) Chłodnicza lada spożywcza

(y1) (11) 71821 (41) 2020 04 20 
(51) F41H 1/00 (2006 01) 
 F41H 1/02 (2006 01) 
 A41D 13/00 (2006 01) 
 A41D 31/02 (2019 01)
(21) 127700 (22) 2018 10 08
(72) gRaBOWSKa gRaŻyna, łódź (PL); BłaSZCZyK JOanna, 
łódź (PL); WałĘZa JaDWIga, łódź (PL); STRUSZCZyK MaRCIn h , 
Ruda Bugaj (PL)
(73) InSTyTUT TeChnOLOgII BeZPIeCZeŃSTWa MORaTeX, łódź (PL)
(54) Modułowy wkład ochronny do kamizelek

(y1) (11) 71824 (41) 2020 06 01 
(51) G01B 3/00 (2006 01) 
 G01B 5/02 (2006 01) 
 G01B 5/14 (2006 01)
(21) 127847 (22) 2018 11 29
(72) hODUReK JanUSZ, niepołomice (PL)
(73) OKnOPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ochmanów (PL)
(54) Uchwyt do taśmy mierniczej

(y1) (11) 71822 (41) 2020 02 24 
(51) G06K 7/00 (2006 01) 
 A47B 49/00 (2006 01)
(21) 127528 (22) 2018 08 10
(72) UCIŃSKI gaBRIeL, Konstantynów łódzki (PL);  
PałUSZyŃSKI PaWeł, łódź (PL); ZDZIeChOWSKI MaRCIn, łódź (PL)
(73) TeChMaRK L OgłOZa S ZDZIeChOWSKI SPÓłKa JaWna, 
aleksandrów łódzki (PL)
(54) Metalowa szafa wrzutowa z systemem do identyfikacji prze-
chowywanych przedmiotów

(y1) (11) 71823 (41) 2020 02 24 
(51) G06K 7/00 (2006 01) 
 A47B 49/00 (2006 01)
(21) 127529 (22) 2018 08 10
(72) UCIŃSKI gaBRIeL, Konstantynów łódzki (PL);  
PałUSZyŃSKI PaWeł, łódź (PL); ZDZIeChOWSKI MaRCIn, łódź (PL)
(73) TeChMaRK L OgłOZa S ZDZIeChOWSKI SPÓłKa JaWna, 
aleksandrów łódzki (PL)
(54) Metalowa szafa wrzutowa z systemem do identyfikacji prze-
chowywanych przedmiotów

(y1) (11) 71825 (41) 2020 08 24 
(51) G10G 7/00 (2006 01) 
 G10D 1/08 (2006 01) 
 A45C 11/00 (2006 01)
(21) 128061 (22) 2019 02 22
(72) PRUSaKOWSKI DaRIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PRUSaKOWSKI DaRIUSZ CanTO, Bydgoszcz (PL)
(54) Pneumatyczny futerał do instrumentów gitarowych

(y1) (11) 71816 (41) 2019 10 21 
(51) H01R 33/00 (2006 01)
(21) 127248 (22) 2018 04 13
(72) gÓRa MaRCIn, głuchołazy (PL)
(73) hLT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
głuchołazy (PL)
(54) Rozdzielacz zasilania
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 nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

InDeKS UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg SyMBOLI MKP

A01B 21/08 (2006 01) 71826
A01B 7/00 (2006 01) 71826*
A41D 13/00 (2006 01) 71821*
A41D 31/02 (2019 01) 71821*
A45C 11/00 (2006 01) 71825*
A47B 49/00 (2006 01) 71822*
A47B 49/00 (2006 01) 71823*
A47K 10/16 (2006 01) 71829*
A63B 35/10 (2006 01) 71827
A63B 31/10 (2006 01) 71827*
A63B 35/00 (2006 01) 71827*
B01D 29/64 (2006 01) 71828
B01D 29/58 (2006 01) 71828*
B29B 13/10 (2006 01) 71828*
B32B 29/08 (2006 01) 71829*
B65D 5/355 (2006 01) 71812
D21H 27/40 (2006 01) 71829
E02B 3/16 (2006 01) 71811*
E02D 31/02 (2006 01) 71811
E02D 17/20 (2006 01) 71811*
E02D 19/18 (2006 01) 71811*
E04D 13/03 (2006 01) 71817
E04D 13/14 (2006 01) 71817*
E04D 13/04 (2006 01) 71819
E04D 13/04 (2006 01) 71820
E04F 19/02 (2006 01) 71819*
E04F 19/02 (2006 01) 71820*

E06B 9/11 (2006 01) 71813
E06B 7/28 (2006 01) 71813*
E06B 9/11 (2006 01) 71814
E06B 7/28 (2006 01) 71814*
F04D 29/32 (2006 01) 71815
F04D 29/30 (2006 01) 71815*
F04D 29/38 (2006 01) 71815*
F16K 11/074 (2006 01) 71830*
F21S 19/00 (2006 01) 71817*
F25B 13/00 (2006 01) 71830
F25B 41/04 (2006 01) 71830*
F25D 23/00 (2006 01) 71818
F25D 21/14 (2006 01) 71818*
F25D 11/00 (2006 01) 71818*
F41H 1/00 (2006 01) 71821
F41H 1/02 (2006 01) 71821*
G01B 3/00 (2006 01) 71824
G01B 5/02 (2006 01) 71824*
G01B 5/14 (2006 01) 71824*
G06K 7/00 (2006 01) 71822
G06K 7/00 (2006 01) 71823
G10D 1/08 (2006 01) 71825*
G10G 7/00 (2006 01) 71825
H01R 33/00 (2006 01) 71816
H02S 20/22 (2014 01) 71813*
H02S 20/22 (2014 01) 71814*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh

71811 E02D 31/02 (2006 01)
71812 B65D 5/355 (2006 01)
71813 E06B 9/11 (2006 01)
71814 E06B 9/11 (2006 01)
71815 F04D 29/32 (2006 01)
71816 H01R 33/00 (2006 01)
71817 E04D 13/03 (2006 01)
71818 F25D 23/00 (2006 01)
71819 E04D 13/04 (2006 01)
71820 E04D 13/04 (2006 01)

71821 F41H 1/00 (2006 01)
71822 G06K 7/00 (2006 01)
71823 G06K 7/00 (2006 01)
71824 G01B 3/00 (2006 01)
71825 G10G 7/00 (2006 01)
71826 A01B 21/08 (2006 01)
71827 A63B 35/10 (2006 01)
71828 B01D 29/64 (2006 01)
71829 D21H 27/40 (2006 01)
71830 F25B 13/00 (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 dotyczą-

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

ochronnego

(11) 67276 a  Wykreślono: FLaga DOROTa BIODaR, Kraków, Pol-
ska 122458612 Wpisano: FLaga DOROTa BIODaR, Konarzyce, Polska

(11) 67473 a  Wykreślono: SaMaSZ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok, Polska 052025784 Wpisano: Sa-
MaSZ SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zabłu-
dów, Polska 052025784

(11) 67777 a  Wykreślono: SZagRU SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Studzienice, Polska  072849498; ZIeMBa 
PIOTR SILKO a P  ZIeMBa, Pszczyna, Polska  273225670 Wpisano: 
ZIeMBa PIOTR SILKO a P  ZIeMBa, Pszczyna, Polska 273225670

(11) 68845 a  Wykreślono: PaROTeC SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Skórzewo, Polska 302352797 Wpisano: 
FOLneT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Skórzewo, Polska 301996423

(11) 69461 a  Wykreślono: PaROTeC SPÓłKa Z  OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Skórzewo, Polska 302352797 Wpisano: 
FOLneT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Skórzewo, Polska 301996423

(11) 69638 a  Wykreślono: KUFIeTa SPÓłKa JaWna, Wodzi-
sław Śląski, Polska 241759830 Wpisano: KUFIeTa SPÓłKa JaWna, 
Czyżowice, Polska 241759830

(11) 70288 a  Wykreślono: SangO TeChnOLOgIeS SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 100775979 
Wpisano: FUnDaCJa POLSKICh InICJaTyW TeChnOLOgICZnyCh, 
Kraków, Polska 120268250

(11) 70650 a  Wykreślono: gRanPaK SPÓłKa JaWna M  KOR-
CZaK, R  MaRCZaK, Bulowice, Polska 852522380 Wpisano: gRan-
PaK SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, andry-
chów, Polska 852522380

(11) 70684 a  Wykreślono: gRanPaK SPÓłKa JaWna M  KOR-
CZaK, R  MaRCZaK, Bulowice, Polska 852522380 Wpisano: gRan-
PaK SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, andry-
chów, Polska 852522380

(11) 70834 a  Wykreślono: ZBySZKO BOJanOWICZ SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
WO-aKCyJna, Białobrzegi, Polska  141674806 Wpisano: ZBySZKO 
COMPany SPÓłKa aKCyJna, Radom, Polska 672974552

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

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

prawa Z reJestracJi  
wZorÓw prZeMysłowych

udZielone prawa 

(od nr 26 684 do nr 26 717)

(51) 19-08 (11) 26684 (22) 2020 06 19 (21) 28672
(73) DeRKOWSKI BłaŻeJ BD KOnCePT, Chełmża (PL)
(72) DeRKOWSKI BłaŻeJ
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 26685 (22) 2020 06 19 (21) 28673
(73) DeRKOWSKI BłaŻeJ BD KOnCePT, Chełmża (PL)
(72) DeRKOWSKI BłaŻeJ
(54) etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 26686 (22) 2020 06 19 (21) 28674
(73) DeRKOWSKI BłaŻeJ BD KOnCePT, Chełmża (PL)
(72) DeRKOWSKI BłaŻeJ

(54) etykieta
(55) 

(51) 09-03 (11) 26687 (22) 2020 10 06 (21) 29011
(73)  WySOCKI ZBIgnIeW, Warszawa (PL)
(72)  WySOCKI ZBIgnIeW
(54) Opakowanie produktu spożywczego
(55) 

(51) 27-05 (11) 26688 (22) 2020 09 22 (21) 28927
(73) aKaDeMIa KaLISKa IM  PReZyDenTa STanISłaWa 
WOJCIeChOWSKIegO, Kalisz (PL)
(72) DZIUBeK IReneUSZ, PaWLaCZyK BOgUMIła, RUBIŃSKI PaWeł
(54) Zapalarka do papierosów
(55) 
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(51) 25-02 (11) 26689 (22) 2020 10 29 (21) 29093
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO WIeLOBRanŻOWe MaR-TOM SPÓłKa  
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KaTaRZyna
(54) Drzwi
(55) 

(51) 28-03 (11) 26690 (22) 2020 10 10 (21) 29030
(73) KaSPRZaK JOWITa FIRMa PRODUKCyJnO-hanDLOWO-
USłUgOWa PReTTy naILS, Kłobuck (PL)
(72) KaSPRZaK JOWITa
(54) Podpórka pod dłoń do zabiegów kosmetycznych
(55) 

(51) 32-00 (11) 26691 (22) 2020 10 19 (21) 29056
(73) STOWaRZySZenIe PROJeKT BaSKeT KaTOWICe,  
Katowice (PL)
(72) BULanDa MaRCIn
(54) Logo
(55) 

(51) 31-00 (11) 26692 (22) 2020 10 27 (21) 29075
(73) WySOCKI RySZaRD, Jarosław (PL)
(72) WySOCKI RySZaRD
(54) Maszynka do mięsa
(55) 

(51) 09-03 (11) 26693 (22) 2020 09 30 (21) 28992
(73) SOBOLeWSKI TOMaSZ SBL, Warszawa (PL)
(72) SOBOLeWSKI TOMaSZ
(54) Pudełko do gry planszowej
(55) 

(51) 06-04 (11) 26694 (22) 2020 10 08 (21) 29025
(73) SZCZePanIaK PaWeł, Warszawa (PL)
(72) SZCZePanIaK PaWeł
(54) Półka na płyty winylowe
(55) 

(51) 26-01, 26-04 (11) 26695 (22) 2020 10 22 (21) 29069
(73) aSSaI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(72) STeFanIaK ROBeRT, FIgIeL PIOTR, JaWORCZyKOWSKI MaCIeJ
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55) 

(51) 26-01, 26-04 (11) 26696 (22) 2020 10 22 (21) 29070
(73) aSSaI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(72) JaWORCZyKOWSKI MaCIeJ, FIgIeL PIOTR, STeFanIaK ROBeRT
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55) 

(51) 13-02 (11) 26697 (22) 2020 07 07 (21) 28735
(73) ZaKłaD aPaRaTURy eLeKTRyCZneJ WOLTan SPÓłKa  
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(72) nOWaK łUKaSZ, PLUCIŃSKI anDRZeJ
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(54) Przetwornica kolejowa
(55) 

(51) 14-03 (11) 26698 (22) 2020 10 12 (21) 29036
(73) PROXIMa SPÓłKa JaWna W M  FReDRyCh, M  FReDRyCh, 
Toruń (PL)
(72) FReDRyCh WITOLD MIChał
(54) Sterowniki radiowe
(55) 

(51) 14-04 (11) 26699 (22) 2020 10 29 (21) 29091
(73) gOLDenLIne SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(72) DyRKS TOMaSZ, łUKOMSKa IWOna
(54) graficzne interfejsy użytkownika [układ ekranu komputera], 
Wyświetlacze ekranu i ikony
(55) 

(51) 30-06 (11) 26700 (22) 2021 01 02 (21) 29258
(73) JanKOWSKa-ChOLeWa agaTa, Luboń (PL)
(72) JanKOWSKa-ChOLeWa agaTa
(54) Klatka dla zwierząt
(55) 

(51) 02-01 (11) 26701 (22) 2020 12 20 (21) 29238
(73) KRaC-agaTa KaTaRZyna KaTnISS, Rzgów (PL)

(72) KRaC-agaTa KaTaRZyna
(54) Sukienka
(55) 

(51) 06-06 (11) 26702 (22) 2020 05 17 (21) 28596
(73) KaMeLeOn PRO anna I anDRZeJ MOSKała  
SPÓłKa JaWna, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) CIeŚLa aneTa
(54) elementy mebli
(55) 

(51) 06-03 (11) 26703 (22) 2020 08 28 (21) 29107
(73) aKTIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Sosnowiec (PL)
(72) TRZeBIŃSKI aRKaDIUSZ
(54) Stół modułowy
(55) 

(51) 06-03 (11) 26704 (22) 2020 08 28 (21) 29108
(73) aKTIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Sosnowiec (PL)
(72) TRZeBIŃSKI aRKaDIUSZ
(54) Zestaw stołów modułowych
(55) 
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(51) 06-03 (11) 26705 (22) 2020 08 28 (21) 29109
(73) aKTIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Sosnowiec (PL)
(72) TRZeBIŃSKI aRKaDIUSZ
(54) Zestaw stołów modułowych
(55) 

(51) 02-03, 02-02 (11) 26706 (22) 2020 10 16 (21) 29052
(73) PaRChOWSKa JOanna, Józefów (PL)
(72) PaRChOWSKa JOanna
(54) Kaptur z otulaczem
(55) 

(51) 30-02 (11) 26707 (22) 2020 09 28 (21) 28983
(73) WÓJCIK MaTeUSZ KOnRaD , Zbąszynek (PL)
(72) WÓJCIK MaTeUSZ KOnRaD
(54) Budka lęgowa
(55) 

(51) 08-08 (11) 26708 (22) 2020 09 22 (21) 28934
(73) WÓJCIK MaTeUSZ KOnRaD , Zbąszynek (PL)
(72) WÓJCIK MaTeUSZ KOnRaD
(54) Stelaż do montażu budek lęgowych
(55) 

(51) 13-03 (11) 26709 (22) 2020 12 27 (21) 29248
(73) TRyBała MaReK POMPySanOK PL, Sanok (PL)
(72) TRyBała MaReK
(54) elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
(55) 

(51) 13-03 (11) 26710 (22) 2020 12 27 (21) 29249
(73) TRyBała MaReK POMPySanOK PL, Sanok (PL)
(72) TRyBała MaReK
(54) elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy
(55) 

(51) 06-04 (11) 26711 (22) 2021 01 13 (21) 29281
(73) ORłOWSKI PaWeł, Tarnów (PL)
(72) ORłOWSKI PaWeł
(54) Półka
(55) 

(51) 26-05 (11) 26712 (22) 2020 02 11 (21) 28347
(73) KanLUX SPÓłKa aKCyJna, Radzionków (PL)
(72) hOnKISZ MaRCIn
(54) Oprawa świetlna
(55) 
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(51) 19-04 (11) 26713 (22) 2020 02 12 (21) 28350
(73) BRIghT JUnIOR MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(72) MaLaRCZyK agnIeSZKa
(54) Okładka
(55) 

(51) 21-01 (11) 26714 (22) 2020 09 30 (21) 29118
(73) SOBOLeWSKI TOMaSZ SBL, Warszawa (PL)
(72) SOBOLeWSKI TOMaSZ
(54) gra planszowa
(55) 

(51) 13-03 (11) 26715 (22) 2020 10 21 (21) 29066
(73) eLeKTRO-PLaST TaDeUSZ CZaChOROWSKI SPÓłKa JaWna, 
nasielsk (PL)
(72) CZaChOROWSKI TaDeUSZ
(54) gniazdo elektryczne podwójne
(55) 

(51) 13-03 (11) 26716 (22) 2020 10 21 (21) 29067
(73) eLeKTRO-PLaST TaDeUSZ CZaChOROWSKI SPÓłKa JaWna, 
nasielsk (PL)
(72) CZaChOROWSKI TaDeUSZ
(54) gniazdo elektryczne
(55) 

(51) 13-03 (11) 26717 (22) 2020 10 21 (21) 29068
(73) eLeKTRO-PLaST TaDeUSZ CZaChOROWSKI SPÓłKa JaWna, 
nasielsk (PL)
(72) CZaChOROWSKI TaDeUSZ
(54) łącznik elektryczny
(55) 

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

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

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

jestracji

(11) 10435 a  Wykreślono: eKODynaMIC Sp  z o o  Spółka 
Komandytowa, Wrocław, Polska 932951946 Wpisano: neODyna-
MIKhP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Bielsko-Biała, Polska 381934380

(11) 23502 a  Wykreślono: JaŃSKa MaRIa, Kępno, Polska 
250568847 Wpisano: JaŃSKI MaTeUSZ MJ MeBLe, Kępno, Polska  

(11) 25831 a  Wykreślono: ZJ TeChnOLOgy SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz, 
Polska 361332573 Wpisano: haRTMann PROFeSSIOnaL SPÓł-
Ka Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 
361332573 



42 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

d. Znaki towarowe

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

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

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

prawa ochronne  
na Znaki towarowe

udZielone prawa 
(od nr 332 537 do nr 333 275)

(111) 332537 (220) 2019 12 02 (210) 507483
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) neTKOWSKa MałgORZaTa TeReSa, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZyŚCI BaBa
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 09, 01 15 14, 01 15 15, 11 07 07
(510), (511) 37 usługi sprzątania, sprzątanie fabryk, sprzątanie 
szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie 
poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, 
sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, 
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysło-
wych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów publicznych, 
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności 
publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg do-

jazdowych na budowy, sprzątanie budynków i terenów przemysło-
wych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi dozorcy 
w  zakresie sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych 
i lokali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem 
budynków, usługi czyszczenia w  zakresie sprzątania gospodarstwa 
domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i  po  imprezach, 
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzie-
lanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, czyszczenie 
budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czysz-
czenia biur, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć 
podłogowych, usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie powierzchni 
ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysło-
we budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, 
czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie infor-
macji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], mycie okien, mycie witryn sklepowych, pranie 
dywanów, czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin, pranie wy-
kładzin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie zewnętrznych 
powierzchni budynków, mycie kostki brukowej, 44 usługi koszenia 
trawników, sadzenie roślin, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, 
pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, 
projektowanie kompozycji kwiatowych, układanie darni, układanie 
kwiatów, niszczenie chwastów, informacja i  doradztwo w  dziedzi-
nie ogrodnictwa, usługi pielęgnacji roślin, układanie sztucznej dar-
ni, usługi doradcze w  zakresie upraw w  związku z  ogrodnictwem, 
usługi pielęgnowania trawników, rozpylanie ogrodniczych środków 
chemicznych, usługi w zakresie architektury krajobrazu, cięcie drzew 
i krzewów, prześwietlanie koron drzew 

(111) 332538 (220) 2019 12 02 (210) 507494
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) LaCTaLIS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi DOLCe
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy, złoty, żółty
(531) 01 03 01, 25 01 05, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 mleko, ser, sery niedojrzewające bez dodatków smako-
wych i z dodatkami smakowymi, przykładowo owocowymi, warzyw-
nymi, zbożowymi i czekoladowymi, serki homogenizowane, masło, 
jogurt, jogurty smakowe, napoje jogurtowe lub na bazie mleka, kefir, 
kefiry z dodatkami smakowymi, bita śmietana, koktajle mleczne, ma-
ślanki, serwatki, śmietana, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
mleczne fermentowane, zsiadłe mleko, produkty mleczne, produkty 
na bazie mleka takie jak smakowe desery mleczne, desery mleczne 
z dodatkami w postaci czekolady, galaretki, bitej śmietany, owoców, 
miąższu owoców, owoców kandyzowanych, wiórków kokosowych, 
bakalii, skórek owocowych, napoje energetyzujące-energy-drinki 
na bazie mleka, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, czeko-
lada pitna, kajmak, jogurt mrożony-lody spożywcze, napoje czekola-
dowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle-
kiem, lody, puddingi, sorbety i inne jadalne lody 

(111) 332539 (220) 2019 12 03 (210) 507591
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) aUROVITaS PhaRMa POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) canbiox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne 

(111) 332540 (220) 2019 12 04 (210) 507620
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) ReMO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa JaWna, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sport Corner
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, dokonywanie rezerwacji restauracji i  po-
siłków, oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
oferowanie żywności i  napojów dla gości, organizacja przyjęć we-
selnych [żywność i  napoje], organizowanie bankietów, przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwa-
cja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwo-
wanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w  restauracjach, serwowanie żywności i  napojów dla gości, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi ba-
rów i  restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi 
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i  napojów, usługi w  zakresie restauracji 
[brasserie], usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos 

(111) 332541 (220) 2019 12 04 (210) 507629
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) ŻaBKa POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻaBKa, Małe WIeLKIe ChWILe

(510), (511) 35 usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie udzie-
lania pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
i przemysłowymi, w zakresie pośrednictwa pracy, w zakresie doradz-
twa związanego z organizowaniem i kierowaniem działalnością go-
spodarczą oraz zarządzaniem kadrowym, usługowe wykonywanie 
czynności biurowych, usługi w  zakresie informacji o  handlu i  dzia-
łalności gospodarczej, w  zakresie badań dotyczących działalności 
gospodarczej oraz badań opinii i rynku, w zakresie doradztwa han-
dlowego i gospodarczego, w zakresie organizowania aukcji publicz-
nych, w  zakresie sporządzania prognoz ekonomicznych, ekspertyz 
opłacalności przedsięwzięć gospodarczych oraz wyceny działalności 
gospodarczej, usługi w  zakresie prowadzenia sklepu obejmujące 
sprzedaż następujących towarów: nienaświetlone błony fotograficz-
ne, środki do prania i wybielania, środki do czyszczenia, polerowa-
nia, odtłuszczania i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, dezodoranty osobiste, środki do  pielęgnacji 
włosów, środki do  czyszczenia zębów, pasty do  obuwia, materiały 
oświetleniowe, świece, znicze, paliwa, produkty farmaceutyczne, we-
terynaryjne i higieniczne, dietetyczne środki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry i  materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, 
preparaty do niszczenia szkodników, środki chwasto-i grzybobójcze, 
pieluszki jednorazowe, narzędzia ręczne, sztućce, nożyczki, aparaty 
i nożyczki do golenia, aparaty i akcesoria fotograficzne, naświetlone 
błony fotograficzne, urządzenia do rejestracji i odtwarzania obrazu 
i dźwięku przede wszystkim magnetowidy, kamery wideo i magne-
tofony, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy magnetofo-
nowe, taśmy wideo, dyski kompaktowe, programy komputerowe, 
sztuczne ognie i petardy, artykuły biurowe, papier, karton, dzienniki, 
czasopisma, książki, fotografie, papeteria, materiały klejące dla pape-
terii i gospodarstw domowych, nieelektryczne narzędzia kuchenne, 
grzebienie, szczotki, sprzęt do czyszczenia, naczynia kuchenne, wy-
roby ze szkła i porcelany, przybory toaletowe, pojemniki dla gospo-
darstwa domowego, wycieraczki do obuwia, dywaniki, mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, 
suszone i gotowane, galaretki, dżemy i kompoty, mleko i przetwory 
mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa, 
herbata, kakao, przyprawy, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze 
i  cukiernicze, słodycze, lody, cukier, drożdże, miód, proszki do  pie-
czenia, świeże owoce, jarzyny, mrożonki i dania gotowe do spożycia, 
wyroby garmażeryjne, nasiona, rośliny i  naturalne kwiaty, pokarm 
dla zwierząt, wody mineralne gazowane i niegazowane, inne napo-
je bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, 
piwo, soki owocowe, napoje alkoholowe nisko-i wysokoprocentowe, 
wina, wódki, likiery, koniaki, tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cy-
gara, artykuły dla palących, zapałki, zapalniczki, usługi wspomagania 
sprzedaży poprzez usługi promocyjne w formie konkursów i progra-
mów lojalnościowych 

(111) 332542 (220) 2019 12 04 (210) 507634
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KUBInKa aUReLIa anna, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feimp aUReLIa KUBInKa
(540) 

(591) jasnoniebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 01 17 01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne, budowlane materiały metalowe  

(111) 332543 (220) 2019 12 04 (210) 507645
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) LISneR POZnaŃ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RyBaCKIe
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(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26 04 06, 26 04 22, 26 11 01, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 przetwory ze śledzia, filety śledziowe, ryby przetwo-
rzone, produkty z  przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na  bazie 
ryb, dania gotowe składające się głównie z  ryb, 35 usługi sprzeda-
ży następujących towarów: przetwory ze  śledzia, filety śledziowe, 
ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki 
na bazie ryb, dania gotowe składające się głównie z ryb 

(111) 332544 (220) 2019 12 05 (210) 507680
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) STaRaZOLIn hyDROFORTe
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332545 (220) 2019 12 05 (210) 507687
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) Van PUR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROK
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, 
ciemnoczerwony, ciemnozielony
(531) 29 01 15, 27 05 01, 26 01 04, 24 09 01, 09 01 10, 05 11 15, 
06 07 04, 26 11 09
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe 

(111) 332546 (220) 2019 12 06 (210) 507745
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) Tan-VIeT InTeRnaTIOnaL SPÓłKa aKCyJna, łęgowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tan-viet
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, ole-
je i  tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w  proszku, 30 
przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszla-
chetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki 
smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie 
ryżu, makaron i  potrawy na  bazie makaronu, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących ar-
tykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszla-
chetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyska-

wicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalnościo-
wych, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i  prowadzenie 
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup 
błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, 
przypraw w płynie, sosów 

(111) 332547 (220) 2019 12 06 (210) 507750
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 17
(732) LIChWIaRZ KRZySZTOF, Chotomów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MBg MeDIa BROKeR gROUP
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 05 01, 27 05 23, 27 05 24, 26 04 22, 29 01 12
(510), (511) 35 administracja biznesowa w  zakresie transportu i  do-
staw, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, administrowanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodar-
czą, nadzór nad działalnością gospodarczą na  rzecz osób trzecich, 
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, do-
radztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych 
produktów na  rynek, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych 
w zakresie prowadzenia ich interesów, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w działalności handlo-
wej dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi 
lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw 
handlowych, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsię-
biorstw handlowych: usługi sprzedaży energii, usługi sprzedaży 
paliw gazowych w  systemie sieciowym, 36 informacja finansowa, 
usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, obrót towa-
rami giełdowymi i  papierami wartościowymi, usługi finansowania, 
usługi inwestycyjne, administrowanie finansami, administrowanie 
w  zakresie funduszy powierniczych, alokacja aktywów, badania fi-
nansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności 
finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finanso-
wym], opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, ob-
sługa zleceń stałych, niezależne doradztwo w  zakresie planowania 
finansowego, maklerstwo, pośrednictwo w  usługach finansowych, 
udostępnianie papierów wartościowych, transakcje finansowe, po-
zyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, udzielanie informacji i ana-
liz za pośrednictwem internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, 
udzielanie informacji związanych z  powiernictwem w  zakresie ter-
minowych kontraktów finansowych, usługi finansowe z zakresu za-
rządzania majątkiem, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe fun-
duszami powierniczymi, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału 
ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, doradztwo 
związane z zawieraniem ubezpieczeń, szacowanie strat, ubezpiecze-
nie reasekuracyjne, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, 
wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi wyceny, uregu-
lowania i  zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie 
umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, zawieranie ubezpie-
czeń w  dziedzinie ubezpieczeń od  odpowiedzialności zawodowej, 
zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń 
majątkowych, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, ad-
ministrowanie planami ubezpieczeniowymi, agencje ubezpieczenio-
we, badania dotyczące ubezpieczeń, agencje ubezpieczeń na życie, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, badania w zakresie ubez-
pieczeń, doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje 
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, prywatne ubezpie-
czenia zdrowotne, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie 
ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na  rzecz firm 
ubezpieczeniowych, skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące ubezpieczeń, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, 
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udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubez-
pieczeń na  życie, udzielanie informacji online dotyczących ubez-
pieczeń z komputerowej bazy danych lub internetu, usługi finanso-
wania składek ubezpieczeniowych, usługi dotyczące ubezpieczeń 
gwarancji, usługi doradztwa związane z  ubezpieczeniem na  życie, 
usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi doradcze do-
tyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze i  informacyj-
ne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze 
w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami na życie, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji ubezpieczeniowej i po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi domu maklerskiego, usługi 
ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubezpieczeń na wypa-
dek dożycia, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe związane z ugo-
dą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli 
majątku i  od  nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczeniowe 
związane z umowami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe związa-
ne z udzielaniem kredytu, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, 
zarządzanie portfelami ubezpieczeń, 39 dystrybucja energii, dystry-
bucja energii elektrycznej, dystrybucja energii odnawialnej, dostar-
czanie energii cieplnej [dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii, 
usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi 
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii 

(111) 332548 (220) 2019 12 06 (210) 507751
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) CX SOFTWaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CX
(540) 

(591) jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 19, 29 01 12, 26 04 02, 26 04 03, 
26 04 04, 26 04 09
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe, systemo-
we, do tworzenia oprogramowań, użytkowe, biblioteki do tworzenia 
oprogramowań, 42 projektowanie, rozwój, instalacja, aktualizacja, 
utrzymanie, programów komputerowych, oprogramowania i  sys-
temów komputerowych, zarządzanie nimi, konwersja danych przez 
programy komputerowe, serwis oprogramowania, usługi konsulta-
cyjne: projektowe, analityczne, rozwojowe, wdrożeniowe i badawcze 
związane z komputerami, elektronicznymi urządzeniami cyfrowymi 
oprogramowaniem 

(111) 332549 (220) 2019 12 06 (210) 507758
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) MaCIeJeWSKI JeRZy agROCOnSULT, Serock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrimedia
(540) 

(591) biały, zielony, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 05 07 02
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych i ma-
teriałów naturalnych do  użytku jako nawozy, substancje odżywcze 
jako nawozy, środki wzmacniające do  roślin, preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, środki ochrony nasion, środki czynne powierzchniowo, 
preparaty do nawożenia gleby, aminokwasy do celów przemysłowych, 

chemiczne dodatki do kompostu, chemikalia do użytku w przemyśle 
agrochemicznym, chemikalia do  stosowania w  zapobieganiu szkód 
ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne do gleby, dodatki chemicz-
ne do pestycydów, dodatki chemiczne do nawozów, ekstrakt fermen-
tacyjny, gazy do użytku w rolnictwie, kwasy uzyskane z roślin, miesza-
niny odczynników chemicznych w formie zestawów, inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, nieorganiczne związki chemiczne, 
nawóz na bazie azotanu amonowego, preparaty chemiczne do stabili-
zowania gleby, preparaty biologiczne do użytku w produkcji, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], 
preparaty chemiczne do  zapobiegania patogennym infekcjom u  ro-
ślin, przemysłowe organiczne środki chemiczne, przemysłowe nie-
organiczne środki chemiczne, środki nawilżające do użytku z rolniczy-
mi środkami chemicznymi, środki nawilżające do  użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, substancje chemiczne 
do produkcji środków odstraszających owady, substancje chemiczne 
do  ochrony środowiska, nawozy biologiczne stosowane do  obróbki 
nasion, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy 
do użytku domowego, nawozy dla rolnictwa, biologiczne nawozy azo-
towe, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez 
dżdżownice, mieszanki substancji chemicznych i materiałów natural-
nych do  wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne 
do  ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], mieszanki nawozów, chemikalia do użytku w le-
czeniu szkód ekologicznych u roślin, chemiczne środki wspomagające 
do  użytku w  leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do  użytku 
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnic-
twie, kompost, obornik, nawozy, hormony do przyspieszania dojrze-
wania owoców i  warzyw, granulowany wapień do  celów rolniczych, 
geny nasion do produkcji rolniczej, mieszanki produktów chemicznych 
i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwie-
rząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], nawozy chemiczne, nawozy 
biologiczne, nawozy azotowe, nawozy złożone, preparaty bakteryjne 
do celów rolniczych, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, pre-
paraty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, powłoki do nasion [na-
wóz], produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, środki chemicz-
ne do  zaprawiania nasion, środki chemiczne do  stosowania 
w  przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty 
chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw paso-
żytom], środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gle-
by do celów rolniczych, środki do ochrony nasion, środki do konserwa-
cji nasion, środki chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzro-
stu owadów, środki zwiększające plony upraw, środki zabezpieczające 
dla roślin, środki ulepszające glebę, torf [nawóz], sztuczna gleba 
do uprawy roślin, syntetyczne nawozy, substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, substancje przylepne prze-
znaczone do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników, ziemia prepa-
rowana przeznaczona do  kiełkowania nasion, włókna mineralne 
do użytku w rolnictwie, zaprawa do ochrony nasion, zaprawy do na-
sion, ziarno słodownicze [nawóz], chemikalia do użytku w powlekaniu 
nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do  stosowania w  ogrodnic-
twie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpaso-
żytnicze], 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa na no-
śnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne 
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, tablice na ogłoszenia 
elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputero-
we nagrane, software komputerowy i nośniki danych z muzyką, filma-
mi wideo i audio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z komputero-
wych baz danych lub z  Internetu, ze  stron internetowych, platforma 
do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące łączność internetową i łączność typu użytkownik z użytkownikiem 
(p2p) za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie kom-
puterowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputero-
we oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia infor-
macji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, 
urządzenia globalnej sieci komputerowej do  dostarczanego online 
oprogramowania komputerowego i  publikacji w  formie elektronicz-
nej, interaktywny software, software komputerowy do  zarządzania 
bankami danych, programy komputerowe nagrane, zbiory danych na-
grane na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszyno-
wo nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe [software], pro-
gramy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji fachowców 
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i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwa-
nie baz danych, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi bran-
żowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, 
papier, tektura, afisze, plakaty, nalepki, naklejki, materiały introligator-
skie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zbo-
ża nieprzetworzone, nasiona, karma dla zwierząt, nasiona powlekane 
nawozem, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nieprzetworzo-
ne nasiona do  użytku rolniczego, nasiona powlekane preparatami 
przeciwpasożytniczymi, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwie-
rząt], mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzikich, 
pasze zbożowe dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, proteiny 
pszeniczne do żywności dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwie-
rząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, preparaty na po-
karm dla pszczół, ziarno do  żywienia zwierząt, zboża przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprze-
daży publikacji elektronicznych i  drukowanych, usługi reklamowe, 
w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie 
wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miej-
sca reklamowego, badania opinii publicznej, badania w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlo-
wych w  Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostęp-
nianie informacji z  baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, 
organizowanie konferencji, gier, konkursów i  loterii oraz imprez roz-
rywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy praso-
wej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elek-
tronicznych, magnetycznych i  optycznych nośników informacji, 
oferowanie usług aukcyjnych w  formie promocji, usługi rozliczenia 
i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści w postaci muzyki, pro-
gramu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Inter-
necie, usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie 
oraz zakup kampanii reklamowych w  mediach masowych, sprzedaż 
hurtowa, detaliczna, internetowa: nawozów i produktów chemicznych 
przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, mieszanek 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako na-
wozów, środków do  niszczenia i  zwalczania szkodników, insektycy-
dów, fungicydów, środków chwastobójczych, pestycydów, herbicy-
dów, produktów rolnych, ogrodniczych i  leśnych oraz zbóż, nasion, 
karmy dla zwierząt, nasion powlekanych nawozem, usługi reklamy, 
marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zarządzania 
w  działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt 
dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizowanie targów, wy-
staw i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-li-
ne przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów 
handlowych i  reklamowych, organizowanie i  pomoc w  działalności 
gospodarczej, przeprowadzanie sondaży i  badania opinii publicznej, 
badania rynku, informacja handlowa, sprzedaż mieszanek substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, sprzedaż mieszanin odczynników chemicznych w formie ze-
stawów, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, sprze-
daż środków nawilżających do  użytku jako środki wspomagające 
do preparatów ochrony roślin, sprzedaż środków chemicznych do sto-
sowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, prepa-
raty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw 
pasożytom], sprzedaż mieszanek produktów chemicznych i mikroor-
ganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne 
niż do użytku weterynaryjnego], sprzedaż środków chemicznych sto-
sowanych w produkcji regulatorów wzrostu owadów, sprzedaż kom-
postu, obornika, nawozów, sprzedaż nasion, mieszanek paszowych dla 
zwierząt, sprzedaż preparatów na pokarm dla pszczół, sprzedaż ziaren, 
38 usługi agencji informacyjnej, prasowej, usługi w zakresie przekazu 
wydawnictw prasowych za  pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz 
innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-
line nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomuni-
kacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali interne-
towych, umożliwianie dostępu do  krajowych i  międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów interneto-
wych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu 
do  stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, 
rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewizji 
kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie 
i  transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych i  innych 
informacji, z  wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, 
mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, 

usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, 
transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzy-
stywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu 
do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci in-
ternetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multime-
dialnych, internetowych programów naukowych, publicystycznych, 
usługi online-dostarczanie wiadomości i  informacji każdego rodzaju, 
w formie dźwięku i obrazu, 39 dystrybucja gazet, książek, tekstów, pe-
riodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie towarów, przesyłek 
także z zamówień elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych 
pocztą, kurierem, kanałami elektronicznymi, magazynowanie elektro-
nicznych nośników danych lub dokumentów, usługi transportowe, 
usługi pakowania i składowania towarów, konfekcjonowanie towarów, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi wydawnicze, edycja i dys-
trybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i  elektronicznych me-
diów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni 
elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, 
książki on-line, organizowanie, obsługa i  prowadzenie kursów kore-
spondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympo-
zjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, 
zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmo-
wych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i  doradztwo 
zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów 
radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja 
filmów i  widowisk, usługi filmowania i  nagrywania, usługi doradcze 
w  sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywko-
wych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w  zakresie 
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnic-
twa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną 
siecią komputerową lub przez Internet 

(111) 332550 (220) 2019 12 06 (210) 507767
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) BROnIeK aLeKSanDRa PROFeSSIOnaL engLISh, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pe professional english
(540) 

(591) czarny, biały, różowy
(531) 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01
(510), (511) 41 kursy językowe, organizacja kursów językowych, orga-
nizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie języków obcych, 
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, tłumacze-
nia językowe, tłumaczenia językowe ustne, usługi w zakresie naucza-
nia języków obcych, usługi edukacyjne związane z  nauką języków 
obcych 

(111) 332551 (220) 2019 12 09 (210) 507843
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) TUPLeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tutex
(540) 

(591) czarny, żółty, zielony, niebieski
(531) 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 08, 29 01 14
(510), (511) 24 tkaniny poliestrowe, dzianiny poliestrowe, materiały 
tekstylne, tkaniny elastyczne, substytuty tkanin z tworzywa sztucz-
nego, tkaniny drukowane 
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(111) 332552 (220) 2019 12 09 (210) 507846
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) eWa I MaCIeJ ChLeBUS-LeKaRZe SPÓłKa PaRTneRSKa, 
Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR ChLeBUS
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki toaletowe, 
preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, kremy, kosmetyki, 
preparaty do  włosów, kosmetyki do  makijażu, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej produktów takich jak: preparaty do  mycia 
i pielęgnacji ciała, środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, kremy, kosmetyki, preparaty do włosów, kosmetyki 
do makijażu, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, kliniki medyczne, usłu-
gi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej 

(111) 332553 (220) 2019 12 10 (210) 507884
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) InSTyTUT SeRWISU nIeRUChOMOŚCIaMI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sleep well in Cracow
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, niebieski, jasnoniebieski, 
morski
(531) 29 01 15, 27 05 01, 09 01 23, 03 01 14, 03 01 24, 03 01 27
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, zarzą-
dzanie nieruchomością, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 43 domy tury-
styczne, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi 
rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy 

(111) 332554 (220) 2019 12 10 (210) 507893
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) CaRReFOUR POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOŻeMy jeść MĄDRZe
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 19
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, substytuty mleka, zsiadłe mleko, sfermento-
wane pieczone mleko, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające 
mleko, napoje na  bazie mleka, napoje sporządzone z  mleka, pud-
dingi na  bazie mleka, ser z  mleka koziego, napoje mleczne z  prze-
wagą mleka, desery na  bazie sztucznego mleka, napoje na  bazie 
mleka orzechowego, napoje na  bazie mleka kokosowego, napoje 
mleczne z  duża zawartością mleka, biały ser z  chudego mleka, na-
poje na  bazie mleka zawierające kawę, napoje na  bazie mleka za-

wierające sok owocowy, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, 
herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym składnikiem, pasty 
do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, przeką-
ski na bazie mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, płatki zbożowe, 
zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe gotowe do  spoży-
cia, mąka zbożowa, batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, preparaty zbożowe składające się 
z otrębów, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa, prepara-
ty zbożowe pokryte cukrem i miodem, ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, preparaty zbożowe składające się z otrębów z owsa, her-
batniki zbożowe do  spożycia przez ludzi, chipsy zbożowe, chrupki 
zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], przekąski zbożowe o  smaku 
sera, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, przekąski 
wykonane ze  skrobi zbożowej, przekąski wykonane z  mąki zbożo-
wej, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze miętowe [inne niż do celów 
leczniczych], lodowe słodycze, słodycze lodowe w  postaci lizaków, 
słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, 
słodycze owocowe, słodycze [cukierki], słodycze bez cukru, karmelki 
twarde [słodycze], dropsy owocowe [słodycze], słodycze zawierające 
owoce, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze do żucia, nielecznicze 
słodycze do żucia, nielecznicze słodycze słabo zakwaszone, nielecz-
nicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, słodycze z oleju sezamowe-
go, słodycze o  smaku owocowym, nielecznicze słodycze [wyroby 
cukiernicze], słodycze z gotowanego cukru, słodycze na bazie mięty 
[nielecznicze], słodycze lodowe w postaci lizaków, nielecznicze sło-
dycze w  postaci nugatu, nielecznicze słodycze na  bazie alkoholu, 
nielecznicze słodycze w  postaci karmelków, nielecznicze słodycze 
w  postaci toffi, nielecznicze słodycze na  bazie miodu, nielecznicze 
słodycze w postaci skondensowanej, piankowe słodycze na bazie cu-
kru, koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], nielecznicze 
słodycze o  gumowej konsystencji, nielecznicze słodycze w  postaci 
krówek, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecz-
nicze słodycze o  smaku mięty, słodycze z  czerwonego żeń-szenia, 
nielecznicze słodycze w  postaci czekoladowych eklerek, nieleczni-
cze słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, nielecznicze 
słodycze w  postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, słodycze 
do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), cukierek 
odświeżający oddech [słodycze], inny niż do  celów farmaceutycz-
nych, słodycze z  syropu z  kukurydzy w  kształcie ziaren kukurydzy, 
lody, miód, melasa, drożdże, proszek do  pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty ogrodnicze i le-
śne, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, płody rolne, świeże 
ziarna soi, ziarno surowych orzechów, ziarno kakaowe w stanie suro-
wym, młode, świeże ziarna soi w strąkach (eda-mame), ziarna [zbo-
że], ziarna z  kiełkami, nieprzetworzone ziarna do  jedzenia, surowe 
i nieprzetworzone ziarna, ziarna naturalne, ziarna [nasiona], nasiona 
[ziarna], ziarno siewne, ziarna z  kiełkami, ziarna rolnicze do  siewu, 
zboże w  ziarnach nieprzetworzone, ziarno kakaowe w  stanie suro-
wym, ziarno do żywienia zwierząt, świeże owoce i warzywa, nasiona, 
naturalne rośliny i kwiaty, słód 

(111) 332555 (220) 2019 12 10 (210) 507900
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 17
(732) neTaC TeChnOLOgy CO , LTD , Shenzhen (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) netac
(540) 

(591) szary
(531) 27 05 01, 29 01 06, 24 15 08
(510), (511) 9 komputery, urządzenia do  przetwarzania danych, 
pamięci komputerowe, sprzęt peryferyjny do  komputerów, opro-
gramowanie, programy komputerowe nagrane, mikroprocesory, 
procesory centralne, komputery kieszonkowe [PDa], komputery 
przenośne [podręczne], nadajniki sygnałów elektronicznych, apara-
tura łącznościowa, odbiorniki radiotelefoniczne, modemy 
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(111) 332556 (220) 2019 12 11 (210) 507918
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) KaRCIaRZ JaCeK hanDeL OBWOŹny   
WynaJeM POKOI gOŚCInnyCh I ŻyWIenIe , Biały Dunajec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JK COLLeCTIOn
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, długie luźne stroje, obuwie, nakry-
cia głowy, opaski na głowę, kurtki-odzież, dzianina-odzież, legginsy, 
okrycia wierzchnie-odzież, piżamy, sandały, szaliki, koszule, obuwie, 
spódnice, spódnico-spodenki, maski na  oczy do  spania, skarpetki, 
pantofle domowe, garnitury, pulowery, koszulki z krótkim rękawem, 
rajstopy, majtki, bielizna osobista, stroje przeciwdeszczowe, buty 
za  kostkę, majtki dziecięce-odzież, pantofle kąpielowe, stroje pla-
żowe, obuwie plażowe, paski-odzież, botki, czapki-nakrycia głowy, 
śliniaki dla dzieci inne niż z papieru, odzież niemowlęca 

(111) 332557 (220) 2019 12 11 (210) 507919
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) genaCTIV SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bartoszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aCS
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla 
kociąt i szczeniąt żywionych zastępczo 

(111) 332558 (220) 2019 12 12 (210) 507988
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) SUPeRSTyLeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RODZICe ROKU
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do  pobra-
nia, aplikacje internetowe do  pobrania na  komputery, telefony ko-
mórkowe i  inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi 
uzyskiwanie dostępu do  witryny internetowej z  grami on-line oraz 
w  poszukiwaniu informacji, w  tym w  celu dostępu do  informacji 
i  ich  pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji 
i ocen, 28 gry, w tym gry planszowe, towarzyskie, quizowe i karciane 

(111) 332559 (220) 2019 12 12 (210) 507991
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 03
(732) RaTaJ MIChał łUKaSZ XhOMe, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xhome Inteligentny dom
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 02 09 14, 07 01 08, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 instalacja i naprawa urządzeń automatyki budynkowej, 
instalacja i naprawa systemów alarmowych, 42 projektowanie instala-
cji automatyki budynkowej, projektowanie instalacji alarmowych 

(111) 332560 (220) 2019 12 12 (210) 507993
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 03
(732) ŚLĄSKIe CenTRUM nIeRUChOMOŚCI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKIe CenTRUM nIeRUChOMOŚCI SCn net pl Designed 
by Peter Sachnik

(540) 

(591) granatowy, biały, czerwony, niebieski, fioletowy, szary
(531) 26 04 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena nieruchomości 

(111) 332561 (220) 2019 12 13 (210) 508035
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aZURIT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 44 KLInIKa MeDyCyna eSTeTyCZna
(540) 

(531) 26 01 17, 27 07 01, 27 05 01
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, medyczna, pielęgniarska, porady 
w zakresie medycyny estetycznej, wykonywanie zabiegów medycy-
ny estetycznej, chirurgia plastyczna 

(111) 332562 (220) 2019 12 13 (210) 508041
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) PICSeLL PLaTFORM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PicSell eu SeLL PICTUReS SIMPLy 
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12, 22 05 01, 06 01 02, 26 11 08
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje 
mobilne, 35 pośrednictwo w  sprzedaży fotografii i  fotoproduktów 
za pomocą platformy internetowej 

(111) 332563 (220) 2019 12 13 (210) 508046
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) SCaMaRK POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gracjanki
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, jasnoróżowy
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 30 ciastka 
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(111) 332564 (220) 2019 12 16 (210) 508100
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sroka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa z wyłączeniem 
tequili  

(111) 332565 (220) 2019 12 16 (210) 508107
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) MeLISSa MeD MIKOłaJ gaUeR SPÓłKa JaWna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MelissaMed
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 44 usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
medyczne, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, usługi w zakre-
sie badań lekarskich, usługi w  zakresie lekarskich wizyt domowych, 
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, usługi medyczne w zakresie 
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], bada-
nia w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania genetyczne do celów 
medycznych, usługi farmaceutyczne, porady w zakresie farmakologii, 
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi klinik chirurgii ko-
smetycznej i  plastycznej, usługi w  zakresie leczenia chirurgicznego, 
leczenie alergii, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo medyczne 
w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, usługi fizjote-
rapii, usługi ginekologiczne, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, 
usługi medyczne w  dziedzinie onkologii, usługi w  zakresie zdrowia 
psychicznego, badania psychologiczne, badania optyczne, badanie 
słuchu, badania przesiewowe, badania rentgenowskie w celach me-
dycznych, badania przesiewowe dotyczące serca 

(111) 332566 (220) 2019 12 16 (210) 508123
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) SUPeRSTyLeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DyLeMaDKI
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do  pobra-
nia, aplikacje internetowe do  pobrania na  komputery, telefony ko-
mórkowe i  inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi 
uzyskiwanie dostępu do  witryny internetowej z  grami on-line oraz 
w  poszukiwaniu informacji, w  tym w  celu dostępu do  informacji 
i  ich  pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji 
i ocen, 28 gry, w tym gry planszowe, towarzyskie, quizowe i karciane 

(111) 332567 (220) 2019 12 16 (210) 508126
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) SUPeRSTyLeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DyLeMaTKI
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do  pobra-
nia, aplikacje internetowe do  pobrania na  komputery, telefony ko-
mórkowe i  inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi 
uzyskiwanie dostępu do  witryny internetowej z  grami on-line oraz 
w  poszukiwaniu informacji, w  tym w  celu dostępu do  informacji 
i  ich  pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji 
i ocen, 28 gry, w tym gry planszowe, towarzyskie, quizowe i karciane 

(111) 332568 (220) 2019 12 16 (210) 508130
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27

(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czajka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332569 (220) 2019 12 16 (210) 508133
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mewa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332570 (220) 2019 12 16 (210) 508134
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rybitwa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332571 (220) 2019 12 16 (210) 508135
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jastrząb
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332572 (220) 2019 12 16 (210) 508136
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Puchacz
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332573 (220) 2019 12 16 (210) 508137
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SIM-MeD PODMIOT LeCZnICZy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wejherowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIM-MeD
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 26 11 01, 26 11 12, 26 11 13, 26 11 21, 26 11 22, 27 05 01, 27 05 05, 
29 01 12
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna opie-
ka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, 
świadczenie usług medycznych, usługi prywatnych szpitali, pomoc 
medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placó-
wek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia 
medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie 
pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania me-
dyczne, badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, 
pomoc medyczna w  nagłych wypadkach, usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie 
badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i  apara-
tów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, 
badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, 
dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań 
kości lub podobnych urazów, obrazowanie optyczne do użytku w dia-
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gnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych, 
obrazowanie rentgenowskie do  celów medycznych, przeprowadze-
nie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego, psychiatria, medyczna tera-
pia ciepłem, terapia falą uderzeniową, udzielanie porad medycznych 
w  zakresie redukcji masy ciała, usługi badań mammograficznych, 
usługi badań medycznych związane z  diagnozowaniem i  leczeniem 
chorób, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, 
badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie 
chorób układu naczyniowego, usługi badań przesiewowych z zakresu 
kolonoskopii, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka pro-
staty, świadczenie usług badań przesiewowych w  celu wykrywania 
nowotworów, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań 
przesiewowych w  celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewo-
wych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie 
zapalenia wątroby, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medycznych badań 
przesiewowych w  dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi 
badania korzystania z  leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej 
korekty wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi 
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzi-
nie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medycz-
ne w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologiczne w zakresie lecze-
nia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usłu-
gi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi podolo-
ga, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakre-
sie lekarskich wizyt domowych, usługi w  zakresie szczepień, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjo-
terapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią, udostęp-
nianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji 
zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, 
analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy Rna lub Dna w zakresie 
diagnozowania i  prognozowania zagrożenia nowotworami, badania 
genetyczne do  celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, 
badanie rozmazu metodą PaP, usługi w zakresie badania moczu, usłu-
gi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia 
związane z Dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi analiz me-
dycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium 
medyczne, usługi analiz medycznych związane z  diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycz-
nych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych zwią-
zane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i  leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
usługi badań krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy 
próbek krwi pobranych od  pacjentów, usługi laboratoriów medycz-
nych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradztwo 
medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji 
masy ciała, doradztwo w  dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne 
w  zakresie geriatrii, doradztwo w  zakresie immunologii, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi-
kowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycz-
nych osób starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, infor-
macja medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji 
medycznej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, 
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udo-
stępnianie informacji on  line dotyczących onkologii, udostępnianie 
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnia-
nie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie 
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób 
wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji pacjentom w zakre-
sie zażywania leków, udzielanie informacji związanych z  usługami 
opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z  usługami 
medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w  zakresie żyw-
ności przeznaczonej do  redukcji masy ciała do  celów medycznych, 
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze 
dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące 
chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, doradztwo medyczne w  zakresie dermatologii, usłu-

gi doradcze dotyczące aparatury i  przyrządów medycznych, usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi 
doradcze w  zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze 
w  zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego dotyczącego 
zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, 
wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, 
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi chirurgii kosmetycz-
nej i  plastycznej, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi 
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy zabieg kosmetyczny pa-
jączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów 
kosmetycznych, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi 
mikrodermabrazji, usługi w  zakresie krioterapii, usługi w  zakresie la-
serowego odmładzania skóry, usługi w  zakresie naciągania skóry 
za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzy-
ba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomo-
cą światła, gabinety pielęgnacji skóry, medyczna pielęgnacja stóp 

(111) 332574 (220) 2019 12 16 (210) 508139
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sikorka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332575 (220) 2019 12 16 (210) 508140
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dzięcioł
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332576 (220) 2019 12 16 (210) 508141
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dudek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332577 (220) 2019 12 16 (210) 508142
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zięba
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332578 (220) 2019 12 17 (210) 508154
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) aXPhaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) axibur
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, elik-
siry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, preparaty witaminowe, 
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki wzmacnia-
jące, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów me-
dycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, prepa-
raty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów medycznych 

(111) 332579 (220) 2019 12 18 (210) 508234
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
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(732) BT gROUP POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bt group poland
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 01, 26 04 02, 26 04 09, 26 04 24
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa żyw-
ności, maszyny do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny 
do  wytwarzania opakowań, maszyny do  druku na  opakowaniach, 
maszyny i obrabiarki do pakowania, części zamienne do wymienio-
nych maszyn i  urządzeń, maszyny i  urządzenia sterowane mecha-
nicznie, elektrycznie i  pneumatycznie oraz części do  nich służące 
do  obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia i  tworzywa sztucz-
nego, elektronarzędzia i  części zamienne do  nich, łożyska, zębate 
przekładnie do  maszyn, rolkowe stoły robocze i  części zamienne 
do nich, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, pilarki taśmo-
we i tarczowe, szlifierki, wiertarki, dłutownice, okleiniarki, gwinciarki, 
tokarki, automaty tokarskie, przecinarki do drewna, metalu, tworzyw 
sztucznych, betonu i kamienia, przecinarki strumieniem wody, ma-
szyny do cięcia plazmą, wypalarki plazmowe 

(111) 332580 (220) 2019 12 18 (210) 508237
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) SZyMaŃSKa MOnIKa anna aTOMy, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTOMy
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 18 torebki damskie, torebki męskie, torebki wieczorowe, 
torebki skórzane, torebki-worki, stylowe torebki, torebki na  ramię, 
kopertówki, małe torebki kopertówki, torebki do ręki, torebki noszo-
ne na biodrach, torebki-paski na biodra, torebki wykonane ze skóry, 
skóra bydlęca, skóra garbowana roślinnie, torebki na biodra, portmo-
netki i portfele, torebki do noszenia przy pasku, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą galanterii 

(111) 332581 (220) 2019 12 19 (210) 508251
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) KaDeFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sierosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UROCaDIn KaDeFaRM
(540) 

(591) zielony, biały, szary
(531) 24 13 01, 26 04 02, 26 04 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, leki, żyw-
ność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodat-
ki do  żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary 
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, balsamy do  celów medycznych, preparaty do  pielęgnacji jamy 
ustnej do  celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, 
płyny do  przemywania oczu, sole kąpielowe do  celów leczniczych, 

pomadki do  celów leczniczych, preparaty do  czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceu-
tyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne 
do  odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, wi-
taminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki me-
dyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpie-
lowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty 
do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzy-
bicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodze-
nia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i ami-
nokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogaco-
ne witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, 
dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki 
esencyjne) jako polepszacze smaku żywności 

(111) 332582 (220) 2019 12 19 (210) 508256
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) KOWnaCKa MaRTa WanDa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czarna Wołga
(510), (511) 9 filmy, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośni-
kach komputerowych, publikacje elektroniczne, płyty nagrane z obra-
zami, płyty nagrane z dźwiękiem, podcasty, nagrania wideo z muzy-
ką, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo do pobrania, nagrania 
wideo, nagrania audio i wideo, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy 
dźwiękowe z  nagraniami muzycznymi, nagrane filmy, nagrane płyty 
DVD, media do pobierania, muzyczne nagrania wideo, muzyczne na-
grania dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, filmy wideo, filmy 
kinematograficzne, książki zapisane na płytach, książki elektroniczne 
do pobrania, książki dźwiękowe, książki audio, film kinematograficzny, 
naświetlony, filmy do pobrania, e-booki, 16 afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, plakaty z  papieru, arkusze informacyjne, banery wysta-
wowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny informacyjne, broszu-
ry, broszury drukowane, drukowane bilety, drukowane bilety wstępu 
na  imprezy, drukowane czasopisma poświęcone filmom, drukowane 
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, dru-
kowane papierowe tablice reklamowe, drukowane ulotki informacyj-
ne, drukowane materiały piśmienne, reklamy drukowane, drukowany 
materiał promocyjny, gazety, książki, oprawione plakaty, plakaty rekla-
mowe, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, 35 usługi reklamo-
we, reklama w zakresie filmów kinowych, reklamowanie filmów kine-
matograficznych reklamowanie filmów kinematograficznych, reklamy 
telewizyjne, reklama w zakresie filmów kinowych produkcja reklam ki-
nowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
organizowanie działań reklamowych w kinach, 41 dystrybucja filmów, 
seriale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, publikacja 
scenariuszy, montaż i dystrybucja filmów, prezentacja filmów, produk-
cja filmów wideo, montaż filmów kinowych, usługi produkcji filmów, 
pokazy filmów kinowych, produkcja filmów kinowych, produkcja 
filmów, spektakli, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów rekla-
mowych, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, usługi 
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wi-
deo i  filmów, realizowanie rozrywki w  postaci seriali telewizyjnych, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie 
scenariuszy, pisanie scenariuszy filmowych, usługi pisania tekstów, ad-
ministrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, rozrywka dostar-
czana przez telewizję kablową, rozrywka, rozrywka filmowa, przygo-
towywanie programów rozrywkowych dla kin, udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej 
telewizji udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie infor-
macji dotyczących filmów 

(111) 332583 (220) 2019 12 19 (210) 508257
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) MehLICh łUKaSZ, OChMan PIOTR MehLICh & OChMan 
SPÓłKa CyWILna, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManDOCO



52 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 05 01, 24 09 02, 24 09 09, 29 01 12
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i  zapachowe, perfumy, 35 usługi 
prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz sprzedaży 
wysyłkowej środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum damskich, 
perfum męskich, perfum dla domu perfum dla samochodu, akcesoriów 
perfumeryjnych 

(111) 332584 (220) 2019 12 19 (210) 508259
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) WyTWÓRCZa SPÓłDZIeLnIa PRaCy SPOłeM, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100 LaT SPÓłDZIeLnI
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu 

(111) 332585 (220) 2019 12 19 (210) 508265
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) KOSMaLa KaROL naTI, Michalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaROL KOSMaLa naTI TRanSPORT
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 18 01 08, 18 01 07, 26 01 16, 26 01 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów samocho-
dami ciężarowymi, spedycja, logistyka, fracht (przewóz towarów), 
pośrednictwo frachtowe, wynajem samochodów ciężarowych, pa-
kowanie towarów, usługi załadunku i rozładunku towarów, wynajem 
naczep i  chłodni do  samochodów ciężarowych, wynajem magazy-
nów oraz składowanie i  przechowywanie towarów na  składowi-
skach, wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi transpor-
towe świadczone za pomocą dźwigów, żurawi i podnośników 

(111) 332586 (220) 2019 12 19 (210) 508266
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) OKeChaMP SPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CanFORIa
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, grzyby kon-
serwowane, pomidory przetworzone, pasta z suszonych pomidorów, 
35 usługi sprzedaży następujących towarów: przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby, grzyby konserwowane, pomidory przetworzone, 
pasta z suszonych pomidorów 

(111) 332587 (220) 2019 12 19 (210) 508267
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) FIJałKOWSKI ROBeRT PRZeDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCyJnO-hanDLOWO-USłUgOWe FIMeX, golce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SenMeMORy MaTeRaCe
(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 02 03 05, 02 03 23, 03 07 19, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 10 materace dmuchane do celów medycznych, materace 
do celów medycznych, materace do wózków szpitalnych dla pacjen-
tów, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace 
nadmuchiwane do  celów medycznych, materace ortopedyczne 
do  użytku medycznego, materace ortopedyczne zapobiegające 
tworzeniu się odleżyn, materace położnicze, materace powietrzne 
dla dzieci [do celów medycznych], materace powietrzne dla niemow-
ląt [do  celów medycznych],materace zmiennociśnieniowe do  użyt-
ku medycznego, segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace 
o  niskiej stratności powietrza, 20 łóżka, pościel, materace, podusz-
ki, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, materace, 
materace dmuchane, materace dmuchane kempingowe, materace 
kempingowe, materace łóżkowe, materace nadmuchiwane, inne niż 
do  celów medycznych, materace ogniotrwałe, materace piankowe, 
materace puchowe z pierzem [piernaty], materace sprężynowe, ma-
terace sprężynowe do łóżek, materace typu futon [inne niż materace 
położnicze], materace wykonane z  elastycznego drewna, materace 
z lateksu, maty do drzemki [poduszki lub materace], nakładki na ma-
terace, piankowe materace kempingowe, podstawy pod materace, 
sprężynowa podstawa materaca [box spring], 24 dopasowane po-
krowce na  materace, koce [podkłady] na  materace, ochronne po-
krowce [narzuty] na materace i meble, pokrowce na materace [inne 
niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrycie 
na materace, wsypy (pokrowce na materace i poduszki) 

(111) 332588 (220) 2019 12 20 (210) 508296
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) naTURe SCIenCe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bifidobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 332589 (220) 2019 12 20 (210) 508298
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) naTURe SCIenCe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fibrabiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 332590 (220) 2019 12 20 (210) 508306
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) naTURe SCIenCe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) enerskin
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 332591 (220) 2019 12 18 (210) 508324
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) STeInhOFF BOgDan ZaRZĄD ReaLnOŚCI PałaC SPISKI, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) haWełKa
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, cukierki, batony i guma do żucia, czekolada, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, 
wyroby piekarnicze, chleb, 32 piwo i produkty piwowarskie, napo-
je bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe z  wyjątkiem piwa, preparaty do  produkcji 
napojów alkoholowych, cydr, preparaty alkoholowe do  sporządza-
nia napojów, 35 doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej 
lub detalicznej świadczone w  sklepie, supermarkecie, magazynie 
fabrycznym lub celnym, w  hurtowni, w  sprzedaży bezpośredniej, 
obnośnej i  internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, 
produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi w zakre-
sie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie organizo-
wania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, 
szkoleń i zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
usługi edukacyjne i  instruktażowe, doradztwo w zakresie planowa-
nia przyjęć, usługi wynajmu związane ze  sprzętem i  obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi klubów i dyskotek, usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi gier hazardowych, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i  napoje, usługi w  zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi wynajmowania 
sal na  posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicz-
nych, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hote-
larskie, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych 

(111) 332592 (220) 2019 12 30 (210) 508558
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) SWISS hOUSe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Rąbień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Konopik
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 05 03 11, 27 05 01, 29 01 12, 05 03 14
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety 

(111) 332593 (220) 2020 01 05 (210) 508708
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 23
(732) aSFaLT ReCORDS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aSFaLT ShOP PL
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 23, 24 17 25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie muzyki, dostarczanie informacji biznesowych i  handlowych 
on-line, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio on-line 
za pośrednictwem witryn internetowych 

(111) 332594 (220) 2020 01 07 (210) 508776
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 20
(732) OReLL MaCIeJ OReLL, Mierzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orell USłUgI KOMInIaRSKIe

(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, pomarańczowy, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 18, 26 01 19
(510), (511) 37 czyszczenie kominów, uszczelnianie budynków, bu-
downictwo 

(111) 332595 (220) 2020 01 09 (210) 508850
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) TWaRDZIK MaRIUSZ WaCłaW ZayaVa, Duszniki Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZayaVa 
(540) 

(531) 24 17 02, 27 05 01
(510), (511) 25 czapki, koszulki, bluzy, kurtki, spodenki, spodnie 

(111) 332596 (220) 2020 01 10 (210) 508887
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) Keg PeT POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idea day
(540) 

(591) szary
(531) 13 01 17, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, farby wodne, farby wod-
ne do użytku w sztuce, powłoki do drewna [farby], szkliwo [farby, lakie-
ry], farby przeciw zanieczyszczeniom, emalie [lakiery], lakiery i pokosty, 
powłoki do drewna [farby], szkliwo [farby, lakiery], utrwalacze [lakiery], 
3 wosk do drewna, 16 kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, tworzywa plastyczne do modelowania, masy plastelinowe, 
zestawy mas plastycznych do  samodzielnego formowania dla dzieci, 
tworzywa plastyczne do samodzielnego formowania dla dzieci 

(111) 332597 (220) 2020 01 10 (210) 508894
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 20
(732) SOCZKO MaRCIn MaRCIn SOCZKO & PaRTneRZy,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soczko & PaRTneRZy OChROna DanyCh
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 04, 26 04 05, 26 04 16, 14 05 01, 14 05 23
(510), (511) 35 usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodar-
czej, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 45 usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych 
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(111) 332598 (220) 2020 01 14 (210) 509000
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) gDD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUŻyna DO ZaDaŃ SPISaLnyCh
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 16 materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, pa-
pier i  karton, flamastry ścieralne, gumki do  wymazywania tekstu 
pisanego, gumki do ścierania, gumki nakładki na ołówek, korektory 
w piórze, korektory w płynie [artykuły biurowe], ołówki korekcyjne, 
bibuły, długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, flamastry, 
grafitowe wkłady do  ołówków automatycznych, grafity do  ołów-
ków, kolorowe ołówki grafitowe, końcówki do  długopisów, kreda 
do  pisania, kredki ołówkowe, kubki na  ołówki, markery do  skóry, 
markery do  ścierania na  mokro, materiały do  rysowania na  tabli-
cach, mazaki, naboje z atramentem do przyborów piśmienniczych, 
nakładki na ołówki, nasadki do ołówków, nawilżacze do powierzchni 
klejących [artykuły biurowe], obsadki do  piór, pióra kulkowe, pióra 
z końcówkami porowatymi, pędzelki do kaligrafii, pędzle do pisania, 
stemple do pieczętowania, stemple do znakowania, stemple na atra-
ment, stojaki na pióra i długopisy, teczki z notatnikiem i przyborami 
do  pisania [artykuły papiernicze], zestawy ołówków, zestawy piór 
i  długopisów, zestawy piśmienne, zeszyty do  kaligrafii piórem, ze-
szyty do kaligrafii pędzelkiem, arkusze papieru zadrukowane jedno-
stronnie, bloczki notatnikowe, brystol, celofan, cienki papier, czyste 
kartki do  notowania, bibułka, bieżniki stołowe papierowe, bileciki 
stołowe, chorągiewki papierowe, dekoracje na stół z papieru, girlan-
dy papierowe, papierowe podstawki, serwetki stołowe papierowe, 
tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, taśmy z papieru, taśmy 
samoprzylepne do celów biurowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, kleje do artykułów papierni-
czych, kleje do  celów majsterkowania, kleje do  użytku biurowego, 
kleje w  sztyfcie do  celów piśmiennych, kleje z  brokatem do  celów 
piśmienniczych, papier samoprzylepny, pasty do rękodzieła, do arty-
kułów papierniczych lub do celów domowych (banjaku-nori), zeszy-
ty ćwiczeń z naklejkami, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, 28 zabawki do rysowania, zabawki do składania [robótki ręczne] 
sprzedawane w zestawie, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, 
zabawki z metalu, zabawki z tkanin, zabawki z tworzyw sztucznych, 
zabawki muzyczne, zabawki mówiące, zabawki na baterie, zabawki 
na  kółkach, zabawki, które po  otworzeniu wyskakują, zabawki wy-
pchane, zabawki wykonane z  gumy, zamki zabawkowe, zestawy 
do  zabawy z  pojazdami, zestawy figurek do  zabawy, zestawy gier 
planszowych, zestawy klocków zabawkowych do  budowy, zesta-
wy kolejek do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt sportowy, 
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły gimnastyczne, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, sprzęt do gier wideo, akcesoria dla lalek, 
akcesoria do mebelków dla lalek, akcesoria do ubranek dla lalek, apa-
ratura do  zabawy w  pomieszczeniu dla dzieci, artykuły do  zabawy 
dla dzieci, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, 
balony, bąki [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabaw-
ki], dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji, elektroniczne 
urządzenia do  gier edukacyjnych dla dzieci, elektroniczne zabawki 
do  nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne figur-
ki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, gry quizowe, 
gry sportowe, gry towarzyskie, gry-łamigłówki logiczne, inteligent-
ne pluszowe zabawki, inteligentne roboty do  zabawy, inteligentne 
elektroniczne pojazdy zabawkowe, łamigłówki, łamigłówki logiczne, 
łóżka dla lalek, misie pluszowe, modele będące zabawkami, nadmu-
chiwane zabawki do  basenu, nadmuchiwane zabawki do  kąpieli, 
pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], puzzle, puzzle mozaikowe, 
śmieszne drobiazgi [przedmioty do  zabawy], śmieszne gadżety 

do zabawy, telefony do zabawy, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, 
urządzenia pływackie do pływania, wózki dla lalek, wózki do zaba-
wy, wypchane kukiełki, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, gry, przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
gry elektroniczne, przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, ze-
stawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  sklepach stacjonarnych, online, 
za pomocą katalogów i sprzedaży wysyłkowej związane z następują-
cymi produktami: materiały piśmienne, wyposażenie edukacyjne, ar-
tykuły papiernicze, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, kleje do ma-
teriałów papierniczych, przyrządy do rysowania i kreślenia, sprzęty 
i materiały dla artystów, zabawki i gry 

(111) 332599 (220) 2020 01 14 (210) 509008
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) PanTeOn R  łaPIŃSKI, M  łaPIŃSKI SPÓłKa JaWna, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rukola chinese bistro
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 05 03 11, 11 01 06, 11 03 05, 11 03 08, 11 03 10, 26 01 01, 
26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 26 11 02, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi świadczone przez bary bi-
stro, usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie 
dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, udostępnianie pomieszczeń na spotkania 

(111) 332600 (220) 2020 01 14 (210) 509014
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) ZnaK ZOFa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 MagICZna gĄBKa
(510), (511) 21 gąbki do  ścierania, mycia, odnawiania, czyszczenia, 
usuwania zabrudzeń 

(111) 332601 (220) 2020 01 14 (210) 509016
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) KWIaTKOWSKa LIDIa COnCePT7STUDIO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Concept seven STUDIO
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 07 01 08, 
07 01 24, 07 01 25, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 19, 
26 01 20, 26 01 22
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz 
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(111) 332602 (220) 2020 01 15 (210) 509047
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) KWaRC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Krzeszówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIeLOna MaRIa
(540) 

(591) ciemnobrązowy, czerwony, ciemnoczerwony, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 14, 02 09 04, 02 09 08, 05 03 11, 05 03 16
(510), (511) 22 konopie, pasy z konopi, sznurek z konopi do owijania 
lub wiązania, 23 nici i przędza z konopi siewnych 

(111) 332603 (220) 2020 01 15 (210) 509055
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) TeLIanI VaLLey POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORKS
(540) 

(531) 03 07 07, 05 13 04, 06 01 02, 05 01 04, 05 01 20, 05 01 05, 
06 19 13, 06 19 09, 27 05 01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina 

(111) 332604 (220) 2020 01 15 (210) 509058
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) TeLIanI VaLLey POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03 07 07, 05 01 04, 05 01 05, 05 01 20, 05 13 04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina 

(111) 332605 (220) 2020 01 15 (210) 509064
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) IMS BUDOWnICTWO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSaDa TURySTyCZna CZORSZTyn
(540) 

(591) brązowy, szary
(531) 09 01 09, 24 17 02, 25 01 25, 05 05 20, 05 05 21, 05 05 10, 
27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 powiernictwo nieruchomości, timesharing nieru-
chomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji o  nie-
ruchomościach, dotyczących majątku i  ziemi, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi w  zakresie nieruchomości, usługi w  zakresie 
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nie-
ruchomy, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 
w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi za-
rządzania majątkiem i  nieruchomościami, usługi zarządzania nieru-
chomościami w  zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami w  zakresie budynków handlowych, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z  obiektami rozryw-
kowymi, wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób 
trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
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 po-
siłków w  hotelach, dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spo-
życia, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, 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 kawiar-
ni, 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 żyw-
ności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w  dzie-
dzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania po-
siłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, or-
ganizowanie zakwaterowania w  hotelach, wycena zakwaterowania 
w  hotelach, udzielanie informacji w  zakresie hoteli, udostępnianie 
miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele i mo-
tele, elektroniczne usługi informacyjne związane z  hotelami, rezer-
wacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
nictwem internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań[tymczasowe], 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w  domach i  mieszka-
niach, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w  pensjonatach, 44 
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usługi spa, usługi manicure i  pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi 
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg lasero-
wy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów 
kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
usługi chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, na-
kładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za  pomocą lasera, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, masaż tkanek głębokich, 
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na  cellulit, usuwanie 
cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi 
w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi w  zakresie laserowego odmładzania 
skóry, usługi w  zakresie naciągania skóry za  pomocą lasera, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, 
usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, 
salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi sa-
lonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn 

(111) 332606 (220) 2020 01 15 (210) 509066
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) STaSZCZyK MIROSłaW BhP IRMIReX, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BhP Irmirex
(510), (511) 41 edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego, orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji i  seminariów, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy 

(111) 332607 (220) 2020 01 15 (210) 509068
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 06
(732) TeLIanI VaLLey POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TeLIanI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecja-
lizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem 
internetu soków, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, wy-
robów z branży winiarskiej, spirytusowej i alkoholowej, organizacja 
usług sprzedaży soków, napojów bezalkoholowych, wód mineral-
nych, wyrobów z  branży winiarskiej, spirytusowej i  alkoholowej, 
usługi pośrednictwa handlowego na  rzecz firm krajowych i  zagra-
nicznych, organizacja i  obsługa wystaw i  targów w  celach handlo-
wych i  reklamowych, usługi promocyjno-marketingowe, publikacja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 

(111) 332608 (220) 2020 01 15 (210) 509070
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 02
(732) TeLIanI VaLLey POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORKS
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy, szary
(531) 03 07 07, 05 01 04, 05 01 05, 05 01 20, 05 13 04, 06 01 02, 
06 19 09, 06 19 13, 27 05 01, 29 01 14, 25 01 01, 25 01 05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina 

(111) 332609 (220) 2020 01 15 (210) 509071
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) KWIeCIeŃ aDRIan KIneTIK, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIneTIK
(510), (511) 10 aparaty do  masażu, elektrody do  przezskórnej elek-
trycznej stymulacji nerwów, elektryczne poduszki grzewcze do użyt-
ku medycznego, galwaniczna aparatura terapeutyczna, lampy 
do nagrzewania do użytku medycznego, lampy emitujące słoneczne 
promienie ultrafioletowe do  użytku medycznego, lampy kwarco-
we do  celów medycznych, lampy ultrafioletowe do  celów medycz-
nych, maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, opaski 
do akupresury, pasy do celów medycznych, elektryczne, podgrzewa-
ne podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, przyrządy do masa-
żu, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy do terapii oddechowej, 
przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających, przyrzą-
dy kręgarskie, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, równoległe poręcze do użytku w terapii leczniczej, 
stymulatory nerwów i mięśni, urządzenia do ćwiczeń oddechowych, 
urządzenia do  ćwiczeń fizycznych do  celów leczniczych, urządze-
nia do  elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia do  leczniczego 
wzmacniania mięśni, urządzenia do płukania do celów leczniczych, 
urządzenia do terapii prądem o niskiej częstotliwości, urządzenia te-
rapeutyczne dla dzieci z autyzmem, urządzenia terapeutyczne z go-
rącym powietrzem, analizatory do  użytku medycznego, anoskopy, 
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura elektro-
niczna do  użytku medycznego, audiometry, bronchoskopy, ciśnie-
niomierze do  użytku medycznego, chromatografy do  użytku me-
dycznego, czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, detektory 
do zastosowań medycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe 
do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe 
do  użytku medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe 
do  użytku medycznego, elektromagnetyczne urządzenia medycz-
ne, elektrokardiografy, elektrody do  badań do  użytku medyczne-
go, elastyczne endoskopy medyczne, elektromedyczne przyrządy 
diagnostyczne, elektroniczne urządzenia do  celów medycznych, 
elektroniczna aparatura monitorująca do  użytku medycznego, en-
doskopy, ezofagoskopy, fiberoskopy do  użytku medycznego, ga-
stroskopy, hemoglobinometry, igły do  biopsji, lampy chirurgiczne, 
laryngoskopy, medyczne instrumenty słuchowe, medyczne przyrzą-
dy diagnostyczne, młotki neurologiczne do celów diagnostycznych, 
membrany do dializy, oftalmometry, oftalmoskopy, otoskopy, narzę-
dzia do  diagnostyki medycznej, przyrządy do  badań medycznych, 
przyrządy wykrywające do  celów medycznych, sondy do  celów 
medycznych, termometry do  celów medycznych, stetoskopy me-
dyczne, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, tomografy 
do celów medycznych, urządzenia telemetryczne do celów medycz-
nych, urządzenia do  sztucznego oddychania, 28 zabawki, zabawki 
drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, 
zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki elektroniczne, za-
bawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki 
nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki moduło-
we, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane, 
zabawki do  wanny, zabawki zawierające skarbonki, mechaniczne 
zabawki akcji, zabawki na  baterie, odbijające się zabawki, zabawki 
tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki do  jeżdżenia, zabawki 
do  pchania, zabawki do  szkicowania, zabawki do  piaskownicy, za-
bawki do  boksowania, zabawki do  piasku, zabawki do  rysowania, 
zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki, zabawki zdalnie 
sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki z tkanin, zabawki 
do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt, 
zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do  ści-
skania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z  metalu, 
zabawki mechaniczne [z  metalu], elektroniczne zabawki do  nauki, 
zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmu-
chane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, piszczące 
zabawki do  ściskania, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, za-
bawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, 
zabawki z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, 
zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, za-
bawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane radiowo, 
zabawki do piętrowego układania, zabawki rozwojowe dla niemow-
ląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puz-
zli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, za-
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bawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki 
elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy po-
wietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane 
zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach napędzane pedałami, 
nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, zabawki, które po otworze-
niu wyskakują, zabawki sprzedawane w  formie zestawów, zabawki 
do  użytku na  zewnątrz, zabawki w  postaci urządzeń domowych, 
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku 
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, zabawki 
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki w postaci imitacji 
artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych dozow-
ników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabaw-
ki w  postaci przekształcanych pojazdów-robotów, roboty zabawki 
sterowane za  pomocą radia, przenośne gry i  zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane 
przez dorosłych w życiu codziennym, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej lub hurtowej w zakresie zabawek i sprzętu medycznego, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w  zakresie 
zabawek i sprzętu medycznego 

(111) 332610 (220) 2020 01 15 (210) 509073
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 02
(732) FICeK KRZySZTOF InDyWIDUaLna SPeCJaLISTyCZna 
PRaKTyKa LeKaRSKa DR n  MeD  KRZySZTOF FICeK, Bieruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ninanki
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 20 05 13, 26 03 24, 26 04 02, 26 04 11, 26 04 06, 26 04 16, 
27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, opro-
gramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla 
dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej 
i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki 
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały 
edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszu-
le, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie, 
nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne 
gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sporto-
we, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące 
zdrowia, kursy szkoleniowe z  zakresu zdrowia, świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wel-
lness, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia 
i  sprawności fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edu-
kacyjne, pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa 
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, 
usługi edukacyjne związane z odżywianiem 

(111) 332611 (220) 2020 01 15 (210) 509076
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KWIeCIeŃ aDRIan KIneTIK, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIneTIK CenTRUM TeRaPII RUChOWeJ
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 26 01 01, 26 01 03, 
02 01 16, 02 01 23, 02 01 30

(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka me-
dyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, 
świadczenie usług medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik 
medycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, me-
dyczne badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi 
lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, 
opieka medyczna i  analizy związane z  leczeniem pacjenta, opieka 
pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania 
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna 
w  nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycz-
nych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycz-
nych, usługi medyczne w  zakresie oceny stanu zdrowia, przepro-
wadzanie diagnozy chorób, usługi badań medycznych związane 
z  diagnozowaniem i  leczeniem chorób, usługi analiz medycznych 
związane z  leczeniem pacjentów, doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, informacja medyczna, udzielanie informacji medycznej, 
udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udo-
stępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów 
poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjen-
tom w  zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych 
z  usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych 
z  usługami medycznymi, usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące produktów 
medycznych, usługi w  zakresie przygotowywania raportów me-
dycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów 
medycznych, usługi terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, terapia za-
jęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej 

(111) 332612 (220) 2020 01 15 (210) 509077
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KWIeCIeŃ aDRIan KIneTIK, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIDeRMayeR
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety 

(111) 332613 (220) 2020 01 15 (210) 509078
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) partner 2000
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 29 01 14, 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa komputerów i sprzę-
tu komputerowego, sprzętu peryferyjnego do  komputerów, kom-
ponentów i  części do  komputerów, akcesoriów komputerowych, 
notebooków, drukarek, baterii, zasilaczy, tuszów, tonerów, 37 kon-
serwacja i  naprawa sprzętu komputerowego, usługi diagnostycz-
no-konserwacyjne w  zakresie komputerów, diagnostyczne usługi 
konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, usługi konsul-
tacyjne związane z konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego 

(111) 332614 (220) 2020 01 17 (210) 509150
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co , Ltd , Shenzhen City (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLLIeCOO
(540) 

(531) 27 05 17
(510), (511) 5 roztwory do szkieł kontaktowych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, roztwory nawilżające do soczewek kontak-
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towych, roztwory do  płukania soczewek kontaktowych, roztwory 
do  dezynfekcji soczewek kontaktowych, roztwory neutralizujące 
do soczewek kontaktowych, roztwory do sterylizacji soczewek kon-
taktowych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 9 okulary 
przeciwoślepieniowe, okulary, etui na  okulary, półfabrykaty socze-
wek kontaktowych, okulary korekcyjne, okulary dla dzieci, okulary 
ochronne, szkła kontaktowe, pojemniczki na  szkła kontaktowe, so-
czewki do okularów 

(111) 332615 (220) 2020 01 17 (210) 509151
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 24
(732) TaKe!CUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaKe CUP!
(540) 

(531) 01 15 11, 24 17 04, 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01
(510), (511) 21 kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, na-
czynia na napoje, zastawa stołowa, zastawa stołowa inna niż noże, 
widelce i  łyżki, serwisy do kawy [zastawa stołowa], filiżanki, pojem-
niki do  użytku domowego lub kuchennego, sylikonowe pokrywki 
do  żywności wielokrotnego użytku, 35 reklama, wynajem czasu 
reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, prezentowanie 
produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi po-
średnictwa w  handlu, 43 kafeterie [bufety], wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i  szklanych naczyń, wypożyczanie naczyń 
stołowych, usługi cateringowe 

(111) 332616 (220) 2020 01 17 (210) 509155
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalis C h BeCK
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332617 (220) 2020 01 17 (210) 509156
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KOSIŃSKa MaRTa PROgReSSIO, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the Piano ReSTaURanT

(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 26 11 03, 
26 11 09, 26 11 12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje 

(111) 332618 (220) 2020 01 17 (210) 509157
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 09
(732) gaTRa POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gatra
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 05 04, 26 05 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, jedno-
razowe produkty papierowe (torby do  pakowania), 17 taśmy, paski 
i błony klejące, 22 materiały do wyściełania i wypychania 

(111) 332619 (220) 2020 01 17 (210) 509158
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeckOK Komentarze zawsze aktualne
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 03 07 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332620 (220) 2020 01 17 (210) 509159
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalis administracja
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(540) 

(591) szary, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332621 (220) 2020 01 17 (210) 509163
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) MaLaK MaReK ZPhU MaL-MeT, Brzoza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaL-MeT
(540) 

(531) 26 11 13, 27 05 01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i  zamknięcia, 
z  metalu, łączniki metalowe, śruby metalowe, wsporniki metalowe, 
stojaki metalowe, metalowe przedmioty artystyczne (z metali nieszla-
chetnych), statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe 
konstrukcje i  budynki przenośne, przenośne konstrukcje metalowe, 
metalowe elementy mostów, rury metalowe, metalowe pojemni-
ki i artykuły do transportu i pakowania, sejfy, skrzynki na narzędzia 
metalowe, 7 maszyny przemysłowe, części i podzespoły do maszyn 
i  urządzeń, maszyny i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, ma-
szyny i urządzenia do wdmuchiwania światłowodów, części maszyn 
do wdmuchiwarek, maszyny i urządzenia do produkcji kabli, maszyny 
i urządzenia do instalowania kabli, maszyny i urządzenia do produkcji 
rur, narzędzia do wdmuchiwarek, kompresory, stojaki do podnosze-
nia, stoły podnośnikowe, stoły do maszyn, silniki, układy napędowe 
i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silni-
ków, koła i układy gąsienicowe do maszyn, maszyny i urządzenia tną-
ce, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny 
i  urządzenia rolnicze, ogrodnicze i  leśne, maszyny do  robót ziem-
nych, maszyny budowlane, maszyny dla przemysłu wydobywczego 
i  górnictwa, części do  wózków widłowych, narzędzia hydrauliczne, 
narzędzia mechaniczne, 11 instalacje do  oczyszczania, odsalania 
i uzdatniania wody, filtry do wody, filtry do basenów, filtry do stawów, 
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 12 motocykle, czę-
ści i akcesoria do pojazdów lądowych, tarcze hamulcowe, przekładnie 
do pojazdów lądowych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, 
łodzie, części i akcesoria do pojazdów poruszających się po wodzie, 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble na wymiar, 
lustra, ramy do  obrazów, wieszaki meblowe, parawany, płyty deko-
racyjne, karnisze do zasłon, wyroby stolarskie meblowe, statuetki, fi-
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, towary meblowe, 
elementy meblowe i dekoracyjne z drewna, korka, ratanu, trzciny, wi-
kliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, 
pianki morskiej i  surogatów tych materiałów lub z  tworzyw sztucz-
nych, drobne wyroby niemetalowe w szczególności lustra, ramki ob-
razów, szafki, wieszaki meblowe, karnisze do zasłon, nogi do mebli, 
osprzęt niemetalowy do  mebli, elementy meblowe metalowe, de-
koracje wiszące, płyty meblowe, 39 wynajem środków transportu, 
wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem przyczep kempingowych, 
wynajem łodzi, rejsy łodzią, rejsy łodziami wycieczkowymi, rejsy węd-

karskie, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, obróbka skrawaniem 
części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], toczenie, 
frezowanie, szlifowanie, cięcie plazmowe 

(111) 332622 (220) 2020 01 17 (210) 509167
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iuscase C h BeCK
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332623 (220) 2020 01 17 (210) 509169
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B C h BeCK
(540) 

(591) czerwony
(531) 04 03 99, 26 01 02, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332624 (220) 2020 01 17 (210) 509171
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) DZILIŃSKI RaFał DZILIŃSKI RaFał R  DZILIŃSKI, Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naLeWKaRnIa 2008 r  LOngInUS
(540) 

(531) 07 01 06, 26 01 04, 26 01 16, 27 05 01
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki 
ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, 
alkohole czyste, wódka, alkohole i  likiery wspomagające trawienie, 
wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie nastę-
pujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, 
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające tra-
wienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify 

(111) 332625 (220) 2020 01 17 (210) 509172
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B C h BeCK BeCK KRS System Informacji gospodarczej
(540) 

(591) biały, szary, czerwony
(531) 04 03 99, 29 01 13, 26 01 02, 26 11 01, 27 05 01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332626 (220) 2020 01 17 (210) 509173
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B C h BeCK
(540) 

(591) czerwony
(531) 04 03 99, 26 01 02, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332627 (220) 2020 01 17 (210) 509174
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) DZILIŃSKI RaFał DZILIŃSKI RaFał R  DZILIŃSKI,  
Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naLeWKa SZePTUChy z kwiatów czarnego bzu LOngInUS
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 07 01 06, 02 03 22, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki 
ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, 
alkohole czyste, wódka, alkohole i  likiery wspomagające trawienie, 
wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie nastę-
pujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, 
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające tra-
wienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify 

(111) 332628 (220) 2020 01 17 (210) 509176
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) DZILIŃSKI RaFał DZILIŃSKI RaFał R  DZILIŃSKI,  
Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MROCZny Sen 70% DaRK DReaM LOngInUS
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 27 05 01, 27 07 01, 26 04 17, 24 17 25, 29 01 13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki 
ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, 
alkohole czyste, wódka, alkohole i  likiery wspomagające trawienie, 
wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie nastę-
pujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, 
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające tra-
wienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify 

(111) 332629 (220) 2020 01 17 (210) 509177
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beck akademia konferencje szkolenia e-learning
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(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332630 (220) 2020 01 17 (210) 509178
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) DZILIŃSKI RaFał DZILIŃSKI RaFał R  DZILIŃSKI,  
Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nalewkarnia LOngInUS
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki 
ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, 
alkohole czyste, wódka, alkohole i  likiery wspomagające trawienie, 
wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie nastę-
pujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, 
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające tra-
wienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify 

(111) 332631 (220) 2020 01 17 (210) 509180
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C  h  BeCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalis księgowość kadry biznes
(540) 

(591) szary, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, publikacje 
elektroniczne, magnetyczne i  optyczne nośniki danych, płyty CD/
CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, karty z  pamię-
cią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia do  nauki, 
sprzęt komputerowy, urządzenia do  przetwarzania informacji, inter-
fejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo 
prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, do-
starczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych 

(111) 332632 (220) 2020 01 18 (210) 509188
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 04
(732) KnaPIK WOJCIeCh, nowy Sącz (PL)

(540) (znak słowny)
(540) PannOnICa
(510), (511) 35 promocja i reklama festiwali, koncertów muzycznych, 
imprez plenerowych, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama 
radiowa, telewizyjna, bilbordowa, prasowa, za  pośrednictwem sie-
ci komputerowych, organizacja wystaw w  celach reklamowych, 41 
organizowanie, prowadzenie i  obsługa festiwali muzycznych i  kul-
turalnych, koncertów muzycznych, imprez plenerowych, produkcja 
filmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe 

(111) 332633 (220) 2020 01 18 (210) 509189
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) nBS PROgReSS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nBS BOOSTeR hUB
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 24 15 03, 26 03 23, 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 36 doradztwo w  sprawach finansowych, doradztwo 
w  sprawach zarządzania działalnością finansową z  wyłączeniem 
ubezpieczeń, zarządzanie finansami, zarządzanie funduszami, zarzą-
dzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, kupno i sprze-
daż nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości 

(111) 332634 (220) 2020 01 19 (210) 509192
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 20
(732) ZIeMSKa BeaTa BaRBaRa PRaKTyKa LeKaRSKa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a aLBaTROS med
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 03 07 09, 03 07 16, 03 07 24, 27 05 01, 27 05 21, 27 05 08, 
27 05 11, 29 01 01
(510), (511) 44 opieka medyczna, profilaktyka i leczenie 

(111) 332635 (220) 2020 01 19 (210) 509193
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) SILenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gIgaVOLT
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26 13 25, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, komputery przeno-
śne [podręczne], drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, klawiatury komputerowe, monitory [hardware kom-
puterowy], monitory [programy komputerowe], oprogramowanie 
do  gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-
we nagrane, programy komputerowe [software ładowalny], inter-
fejsy komputerowe [informatyka], dystrybutory dysków komputero-
wych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, napędy dysków 
do  komputera, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
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pokładowe], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, oprogramowanie do przesyła-
nia wiadomości on-line, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary na  stronie internetowej dotyczącej sprzedaży komputerów, 
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, 
programów komputerowych, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i  kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z komputerami, sprzętem kom-
puterowym, akcesoriami komputerowymi, serwerami, programami 
komputerowymi, usługi reklamowe w  tym reklama on-line w  sieci 
komputerowej dotyczące sprzętu komputerowego, sprzętu elektro-
nicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpiecze-
niowych 

(111) 332636 (220) 2020 01 20 (210) 509219
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) Sagan gRZegORZ ZBIgnIeW BLUeMOOR, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gReeneRgy
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, zielony
(531) 05 03 14, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 przekąski na  bazie owoców, batony proteinowe, ba-
tony na  bazie owoców, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, 
orzechy preparowane, migdały spreparowane, 30 batony, czekolada, 
batony zbożowe, batony muesli, musy deserowe, przekąski na bazie 
zbóż, cukierki, cukierki w formie pastylek, słodycze w postaci cukier-
ków, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
czekolady, miód, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb 

(111) 332637 (220) 2020 01 20 (210) 509222
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 24
(732) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLeJe WROCłaW
(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 19 01 01, 19 01 06, 26 11 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: oleje niemineralne do  celów przemysło-
wych, oleje i  smary mineralne do  celów przemysłowych, oleje silni-
kowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje 
technologiczne, smary samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, 
maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory, łożyska, 
paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy uszczelniające 

(111) 332638 (220) 2020 01 20 (210) 509224
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 24
(732) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLeJe WaRSZaWa
(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 19 01 01, 19 01 06, 26 11 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: oleje niemineralne do  celów przemysło-
wych, oleje i  smary mineralne do  celów przemysłowych, oleje silni-
kowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje 
technologiczne, smary samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, 
maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory, łożyska, 
paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy uszczelniające 

(111) 332639 (220) 2020 01 20 (210) 509225
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 20
(732) KROWICKI MaRCIn, KROWICKI JaROSłaW ShOP TUnIng 
SPÓłKa CyWILna, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eCO silver
(540) 

(591) zielony, srebrny, szary
(531) 27 05 01, 27 05 03, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 3 płyny do  płukania jamy ustnej, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, kosmetyki do stosowania 
na  skórę, 5 antybakteryjne płyny do  rąk, antyseptyczne preparaty 
do  mycia, antyseptyczne preparaty do  pielęgnacji ciała, antysep-
tyczne preparaty oczyszczając, chusteczki antybakteryjne, chus-
teczki do  celów medycznych, chusteczki nasączone preparatami 
przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyn do  odkażania 
owoców i warzyw, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty 
antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, preparaty antyseptyczne o działaniu te-
rapeutycznym, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty 
czyszczące do  szkieł kontaktowych, preparaty do  dezynfekcji rąk, 
preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące 
do  przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do  mycia twarzy, 
roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, roztwory do płu-
kania soczewek kontaktowych, roztwory do  szkieł kontaktowych, 
ściereczki do  czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, 
do celów higienicznych, spraye antybakteryjne, spraye antyseptycz-
ne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, środ-
ki antyseptyczne do  pielęgnacji ran, środki bakteriobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do ce-
lów medycznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, 
środki dezynfekcyjne do  toalet chemicznych, środki dezynfekujące 
do aparatury i przyrządów stomatologicznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki dezynfekujące do użytku weterynaryj-
nego, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki 
do dezynfekcji basenów, środki do usuwania bakterii, środki odkaża-
jące, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, środki 
odkażające do użytku domowego, dezodoranty do butów, dezodo-
ranty do dywanów, dezodoranty do tapicerki, dezodoranty do WC, 
neutralizator zapachu zwierząt domowych, preparaty do neutraliza-
cji zapachów, środki dezodoryzujące powietrze, bandaże higienicz-
ne, odzież sanitarna, środki do higieny intymnej dla kobiet, wkładki 
do stanika dla karmiących matek, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, lecz-
nicze preparaty toaletowe, preparaty do  mycia zwierząt, środki 
do mycia bydła, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, szam-
pony lecznicze, krople do  oczu, nanosrebro cząsteczkowe o  dzia-
łaniu antygrzybicznym i  antybakteryjnym, nanosrebro jonowe, 37 
mycie, dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom 
bakterii, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja instrumentów chi-
rurgicznych, 40 przetwarzanie żywności i  napojów, uzdatnianie 
i oczyszczanie powietrza i wody 

(111) 332640 (220) 2020 01 20 (210) 509227
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 24
(732) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLeJe KRaKÓW
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(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 11 01, 26 11 12, 19 01 01, 19 01 06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: oleje niemineralne do  celów przemysło-
wych, oleje i  smary mineralne do  celów przemysłowych, oleje silni-
kowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje 
technologiczne, smary samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, 
maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory, łożyska, 
paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy uszczelniające 

(111) 332641 (220) 2020 01 20 (210) 509228
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) CygMaX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOXRIM
(510), (511) 11 sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i kon-
serwowania, do  żywności i  napojów, urządzenia do  ogrzewania 
i  suszenia do  użytku osobistego, oświetlenie i  reflektory oświetle-
niowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyza-
cji i  oczyszczania powietrza, 12 hulajnogi, rowery, lądowe pojazdy 
i środki transportu 

(111) 332642 (220) 2020 01 20 (210) 509230
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) FF SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIOCaT
(510), (511) 9 myszki komputerowe, podkładki pod myszki, słuchaw-
ki, klawiatury, mikrofony, kamery internetowe, urządzenia peryferyj-
ne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami in-
teligentnymi, pobieralne gry komputerowe, nagrane dyski laserowe 
zawierające gry, oprogramowanie, oprogramowanie gier, monitory, 
komputery i  sprzęt komputerowy, komputery przenośne [laptopy], 
20 meble komputerowe 

(111) 332643 (220) 2020 01 20 (210) 509241
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 04
(732) CeBULa TOMaSZ 4TeChTOOLS, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4tech
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 27 07 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi importowo-exportowe, usługi agencji importo-
wych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem 
Internetu w  zakresie następujących towarów: chemia techniczna, 
produkty w  spray-u, rozpuszczalniki, kleje, pasy czyszczące, narzę-
dzia ręczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia wiercące i skrawa-
jące, odzież robocza i ochronna, akcesoria lakiernicze, kubki, wałki, 
kombinezony, narzędzia ścierne, papiery ścierne na  rzep, papiery 

na rolkach, narzędzia tnące, tarcze do ciecia i szlifowania, elementy 
złączne (normalia), narzędzia pomiarowe, wyposażenie warsztatów, 
39 usługi etykietowania 

(111) 332644 (220) 2020 01 20 (210) 509243
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) haJDUK KaMIL PIOTR, niechorze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 01 03 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i  pen-
sjonat, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne 

(111) 332645 (220) 2020 01 20 (210) 509245
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) TOWaRZySTWO WSPIeRanIa InICJaTyW SPOłeCZnyCh 
aLPI, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TULOne
(540) 

(531) 02 09 01, 02 09 14, 26 01 01, 26 01 05, 27 05 01
(510), (511) 30 świeży makaron ravioli [gotowe] suche i świeże maka-
rony, kluski i pierogi soba [japoński makaron z gryki] 

(111) 332646 (220) 2020 01 21 (210) 509280
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) POLSKIe WyDaWnICTWO ROLnICZe SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hORTPReSS
(540) 

(591) zielony
(531) 05 07 13, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma 
[periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z  plakatami, papier 
na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do gazet w po-
staci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty praso-
we [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety 
codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne 
drukowane, 35 reklama w  czasopismach, reklama w  czasopismach, 
broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do czasopism w forma-
cie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni reklamowej w  czasopi-
smach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w  czasopismach, gazetach i  magazynach, przygotowywanie reklamy 
prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam praso-
wych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące 
gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni 
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reklamowej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób 
trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie 
książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawa-
nie czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publi-
kowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsulta-
cyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne ma-
gazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i cza-
sopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych on-line (nie  do  pobrania), publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych w systemie online, udostępnianie on-line 
czasopism o  tematyce ogólnej nie  do  pobrania, usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie 
gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych 
online, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i ksią-
żek, usługi wydawania publikacji periodycznych i  nieperiodycznych 
innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych 

(111) 332647 (220) 2020 01 21 (210) 509287
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 20
(732) CUKIeRnICZa SPÓłDZIeLnIa InWaLIDÓW JeDnOŚĆ,  
grójec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JeDnOŚĆ Karmelli
(540) 

(591) szary, biały, fioletowy
(531) 26 02 03, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cukierki, 
słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze cukierki, wyroby 
cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne 
wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
cukierki, batony i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycz-
nych, nielecznicze wyroby cukiernicze w  postaci pastylek, wyro-
by cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny 
niż do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukierni-
cze] inne niż do celów leczniczych 

(111) 332648 (220) 2020 01 21 (210) 509288
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) DeMI POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOOKah
(510), (511) 34 elektroniczne fajki wodne, fajki wodne, fajki wodne 
oraz tytoń i węgielki do użytku z fajkami wodnymi, akcesoria do fajek 
wodnych, mianowicie: wymienne głowice, węże, dzbany, szczypce 
do węgielków, ustniki, folia, osłony od wiatru, osłony, wymienne koń-
cówki do węża, wtyczki do węża, osłony dzbana, zestawy uszczelek, 
uchwyty do  węgielków oraz zestawy do  czyszczenia, aromatyzo-
wane mieszanki tytoniu i melasy do palenia w fajkach wodnych, 43 
usługi barów z fajkami wodnymi 

(111) 332649 (220) 2020 01 21 (210) 509289
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) eDan SySTeMy KOMInOWe I InSTaLaCyJne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Poznań (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDan
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 27 05 01, 27 05 02, 29 01 13
(510), (511) 6 kominy stalowe, metalowe końcówki kominowe, komi-
nowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe, nasady ko-
minowe metalowe, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kanały 
grzewcze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kominy stalowe, 
metalowe końcówki kominowe, kominowe trzony metalowe, deflekto-
ry kominowe metalowe, nasady kominowe metalowe, metalowe kanały 
wentylacyjne, metalowe kanały grzewcze, kominki, piece grzewcze, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje grzewcze, kominy niemetalowe 

(111) 332650 (220) 2020 01 21 (210) 509290
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 20
(732) CUKIeRnICZa SPÓłDZIeLnIa InWaLIDÓW JeDnOŚĆ,  
grójec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Woohoo
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cukierki, 
słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze cukierki, wyroby cu-
kiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, bato-
ny i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze 
wyroby cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek 
odświeżający oddech [słodycze] inny niż do celów farmaceutycznych, 
pastylki miętowe [wyroby cukiernicze] inne niż do celów leczniczych 

(111) 332651 (220) 2020 01 21 (210) 509291
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) eDan SySTeMy KOMInOWe I InSTaLaCyJne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eDan
(510), (511) 6 kominy stalowe, metalowe końcówki kominowe, komi-
nowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe, nasady ko-
minowe metalowe, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kanały 
grzewcze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kominy stalowe, 
metalowe końcówki kominowe, kominowe trzony metalowe, deflekto-
ry kominowe metalowe, nasady kominowe metalowe, metalowe kanały 
wentylacyjne, metalowe kanały grzewcze, kominki, piece grzewcze, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje grzewcze, kominy niemetalowe 

(111) 332652 (220) 2020 01 21 (210) 509292
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) WIKIRa MaCIeJ hanDeL-USłUgI, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 13 25
(510), (511) 25 odzież 
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(111) 332653 (220) 2020 01 21 (210) 509293
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) FLORO-hUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Jasienica Rosielna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORO-hUM
(540) 

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 26 04 02, 26 04 09, 26 04 15, 26 04 22, 29 01 13, 27 05 01, 
24 17 25
(510), (511) 1 ziemia doniczkowa, ziemia próchnicza, kompost, torf, 
biohumus, nawozy i podłoża dla krzewów i innych roślin ozdobnych, 
preparaty do użyźniania gleby, 31 drzewa liściaste, krzewy i drzewa 
iglaste, krzewy żywopłotowe, drzewa i  krzewy ozdobne alejowe, 
pnącza, skalniaki, kwiaty naturalne, róże, paprocie i kaktusy, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, sadzonki, kora surowa 

(111) 332654 (220) 2020 01 21 (210) 509296
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) CUKIeRnICZa SPÓłDZIeLnIa InWaLIDÓW JeDnOŚĆ,  
grójec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)   COFFee JeDnOŚĆ
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cukierki, 
słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze cukierki, wyroby 
cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne 
wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
cukierki, batony i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycz-
nych, nielecznicze wyroby cukiernicze w  postaci pastylek, wyro-
by cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny 
niż do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukierni-
cze] inne niż do celów leczniczych 

(111) 332655 (220) 2020 01 21 (210) 509302
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) CUKIeRnICZa SPÓłDZIeLnIa InWaLIDÓW JeDnOŚĆ,  
grójec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szczęśliwe Oczko
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cukierki, 
słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze cukierki, wyroby 
cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne 
wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
cukierki, batony i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycz-
nych, nielecznicze wyroby cukiernicze w  postaci pastylek, wyro-
by cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny 
niż do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukierni-
cze] inne niż do celów leczniczych 

(111) 332656 (220) 2020 01 22 (210) 509329
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 24

(732) ZaKłaDy DROBIaRSKIe KOZIegłOWy SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaKłaDy DROBIaRSKIe Koziegłowy
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, żółty, zielony
(531) 01 03 01, 01 03 09, 01 03 12, 05 01 08, 05 01 16, 07 01 08, 
07 01 09, 07 01 24, 26 02 01, 26 04 06, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 15
(510), (511) 29 mięso i  wędliny drobiowe, wyroby mięsne, tusze 
drobiowe, gotowe dania składające się głównie z  mięsa, 35 usługi 
sprzedaży następujących towarów: mięso i  wędliny drobiowe, wy-
roby mięsne, tusze drobiowe, gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, promocja sprzedaży mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa 
drobiowego 

(111) 332657 (220) 2020 01 22 (210) 509333
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 14
(732) KOTaRBa anna, Siepraw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISMISSeD
(540) 

(591) czarny
(531) 26 04 22, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 25 odzież, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich 

(111) 332658 (220) 2020 01 22 (210) 509335
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) LaMeL TeChnOLOgy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C U CUT & USe
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 24 17 25, 26 15 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 folie ochronne dostosowane do  urządzeń elektro-
nicznych i mobilnych w tym telefonów komórkowych, smartfonów, 
tabletów, notebooków, palmtopów, ekranów komputerowych, plo-
tery, zestaw do wycinania folii ochronnych dostosowanych do urzą-
dzeń elektronicznych i mobilnych składający się z plotera, oprogra-
mowania i materiałów ochronnych 

(111) 332659 (220) 2020 01 22 (210) 509336
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) LaMeL TeChnOLOgy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MPaCT gLaSS
(510), (511) 9 folie ochronne dostosowane do urządzeń elektronicz-
nych i mobilnych w tym telefonów komórkowych, smartfonów, ta-
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bletów, notebooków, palmtopów, ekranów komputerowych, ciekło-
krystaliczne folie ochronne do  smartfonów, ochraniacze na  ekran 
do smartfonów ze szkła hartowanego, osłony na telefony komórko-
we, smartfony, notebooki, palmtopy i  czytniki książek elektronicz-
nych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii 

(111) 332660 (220) 2020 01 23 (210) 509376
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) BRODZIaK KaMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pland MaX
(540) 

(591) czarny, czerwony, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26 11 13, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 22 liny, liny niemetalowe, niemetalowe pasy do  trans-
portu ładunków, pasy niemetalowe do  transportu ładunków, plan-
deki, pokrowce na  pojazdy [plandeki], siatki do  żywienia zwierząt, 
siatki maskujące, sieci, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy 
do owijania lub wiązania, sznurki, sznurki na sieci, sznury do pakowa-
nia, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, wiązadła do sno-
pów, wiązadła niemetalowe do celów rolniczych, worki do transpor-
tu i przechowywania materiałów w dużych ilościach 

(111) 332661 (220) 2020 01 23 (210) 509378
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) FaMeT SPÓłKa aKCyJna, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOnOLITh baffle
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 26 04 06, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 kondensatory pary [części maszyn], wymienniki ciepła 
[części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], urządzenia 
do odzyskiwania ciepła [części maszyn], 9 reaktory chemiczne, 11 re-
aktory jądrowe, wymienniki ciepła, palniki, bojlery i podgrzewacze, 
podgrzewacze powietrza, ogrzewacze powietrza, instalacje grzew-
cze do  powietrza, podgrzewacze wody, instalacje podgrzewacze, 
urządzenia do ogrzewania, rekuperatory do wstępnego ogrzewania 
powietrza do  spalania w  systemach grzewczych z  wykorzystaniem 
gorących gazów spalinowych, instalacje do  odzyskiwania ciepła 
z powietrza, urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, zasob-
niki ciepła, zasobniki ciepłej wody, regeneratory ciepła, akumulato-
ry ciepła, pompy ciepła, zasobniki pary, generatory pary, instalacje 
do wytwarzania pary, urządzenia do wytwarzania pary, kondensato-
ry gazu, inne niż części maszyn, kondensatory chłodnicze 

(111) 332662 (220) 2020 01 29 (210) 509581
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) KULTOWy BROWaR STaROPOLSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSZCZĘDZaJ WODĘ, PIJ PIWO!
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 13 25

(510), (511) 32 piwo 

(111) 332663 (220) 2020 01 29 (210) 509583
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) KORnaK JaROSłaW, ZIeMBICKI LUCJan VInyLOWnIa 
SPÓłKa CyWILna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VInyLOWnIa najlepszy wymiar podłogi
(540) 

(591) jasnozielony, czarny, szary
(531) 26 04 01, 26 11 07, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, 37 montaż drzwi i okien 

(111) 332664 (220) 2020 01 29 (210) 509588
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 09
(732) BRODZIaK RaFał, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poljet
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 25 05 02, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 7 pompy paliwowe samonastawne, wtryskiwacze paliwa 
do silników, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], 
świece żarowe do  silników Diesla, konwertory paliwa do  silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, świece zapłonowe do silników 
spalinowych wewnętrznego spalania 

(111) 332665 (220) 2020 01 29 (210) 509591
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 20
(732) łUKaSIK DaMIan, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOMann
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 11, 27 05 08
(510), (511) 7 maszyny do wyrabiania kiełbas, maszynki do siekania 
mięsa, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn 

(111) 332666 (220) 2020 01 29 (210) 509592
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) BRODZIaK RaFał, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SlovaX
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 05 01, 26 11 02, 29 01 12
(510), (511) 7 tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzato-
rów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, 12 siedzenia do pojazdów, 
pokrowce na siedzenia pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w  pojazdach, zagłówki do  siedzeń pojazdów, amortyzatory zawie-
szenia w pojazdach, samochody amortyzatory do samochodów 
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(111) 332667 (220) 2020 01 29 (210) 509593
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLeJe KaTOWICe
(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 19 01 01, 19 01 06, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: oleje niemineralne do  celów przemysło-
wych, oleje i  smary mineralne do  celów przemysłowych, oleje silni-
kowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje 
technologiczne, smary samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, 
maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory, łożyska, 
paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy uszczelniające 

(111) 332668 (220) 2020 01 29 (210) 509594
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) BRODZIaK RaFał, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) haRC Chain
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 14 01 13, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 14
(510), (511) 7 łańcuchy do  podnośników [części maszyn], łańcuchy 
napędowe inne niż do  pojazdów lądowych, 12 łańcuchy do  samo-
chodów, łańcuchy do motocykli, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, łańcuchy rowerowe, łańcuchy przeciwpoślizgowe 

(111) 332669 (220) 2020 01 29 (210) 509595
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) BRODZIaK RaFał, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LiFT agRO
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 04 17, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 7 koła maszyn, korby [części maszyn], łańcuchy do pod-
nośników [części maszyn], łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów 
lądowych, maszyny rolnicze, podnośniki [urządzenia], przekładnie 
do maszyn, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, 
przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie inne 
niż do pojazdów lądowych, urządzenia podnośnikowe, wieszaki [czę-
ści maszyn], 12 drążki skrętne do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół 
pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części po-
jazdów lądowych], przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie 
redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obroto-
wego do pojazdów lądowych, zębate przekładnie do pojazdów lądo-
wych, złącza do przyczep do pojazdów 

(111) 332670 (220) 2020 01 29 (210) 509596
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 09

(732) KaŹMIeRCZyK anna, MILCZaReK TOMaSZ OŚRODeK 
SZKOLenIOWy a T  SPÓłKa CyWILna, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) at
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 04 18, 27 05 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość, audyt, usługi kadrowe, 
leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk pracy, wyszukiwanie 
miejsc pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracow-
ników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, usługi w  zakresie 
rejestrowania pracowników, usługi dotyczące znalezienia pracy dla 
kadry pracowniczej, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi biura 
pośrednictwa pracy, analiza pracy w celu określenia umiejętności pra-
cownika i innych wymagań względem tego pracownika, usługi w za-
kresie pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie 
pracy tymczasowej, organizowanie i prowadzenie targów pracy, do-
starczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, znajdowa-
nie posady dla pracowników tymczasowych, usługi w zakresie przeno-
szenia pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, 
usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji persone-
lu, agencje pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy, 
usługi w  zakresie rekrutacji i  przydzielania stanowisk pracy, pomoc 
w zarządzaniu personelem, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, doradztwo w  zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji per-
sonelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, 
konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą w dziedzinie zarządzania personelem, przenoszenie persone-
lu, selekcja personelu, planowanie wykorzystania personelu, ocena 
potrzeb personelu, usługi związane z  personelem, gromadzenie in-
formacji na temat personelu, usługi konsultingowe związane z perso-
nelem, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, 
konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, w tym zarządzania personelem, doradztwo zawodowe, inne 
niż związane z  edukacją i  szkoleniami, doradztwo w  zakresie spraw 
kadrowych i  pracowniczych, spełnianie funkcji działu kadr dla osób 
trzecich, przetwarzanie danych, usługi przetwarzania danych, zarzą-
dzanie przetwarzaniem danych, udostępnianie informacji dotyczą-
cych przetwarzania danych, usługi w zakresie przetwarzania danych, 
usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie listy płac, usługi konsultacyjne w zakresie 
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem 
danych, gromadzenie danych dla osób trzecich, usługi wsparcia ad-
ministracyjnego i przetwarzania danych, 41 kursy szkoleniowe, kursy 
instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instrukta-
żowych, podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów szko-
leniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, pro-
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych 
kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kur-
sach zawodowych, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, kursy szkoleniowe w formie 
pisemnej, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, za-
pewnianie kursów dokształcających i doszkalających, usługi placówek 
edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi w zakresie 
zapewniania kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakre-
sie szkoleń technicznych, kursy szkolne związane z przygotowaniem 
do  egzaminów, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na  wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych wykładach, kursy szkoleniowe dla 
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, prowadzenie 
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kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i  dorosłych, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkole-
nia, szkolenie zaawansowane, szkolenia dla dorosłych, usługi szkole-
nia zawodowego, organizowanie programów szkoleniowych, wypo-
życzanie materiałów szkoleniowych, usługi szkolenia dla personelu, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych, 
usługi w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szko-
lenia zawodowego, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
przygotowanie prezentacji do  celów szkoleniowych, organizowa-
nie zjazdów w  celach szkoleniowych, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy 
wymagań szkoleniowych, szkolenie personelu dla zapewnienia mak-
symalnej ochrony bezpieczeństwa, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z BhP, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeń-
stwa, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego, pro-
gramy edukacyjne i  szkoleniowe w  zakresie zarządzania ryzykiem, 
szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego, doradz-
two zawodowe, informacje dotyczące kariery zawodowej i  usługi 
doradztwa zawodowego jako doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, 
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, skom-
puteryzowane szkolenia w  dziedzinie doradztwa zawodowego, 44 
doradztwo psychologiczne, usługi psychologów, badania psycho-
logiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, 
opieka psychologiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych, 
sporządzanie raportów psychologicznych, usługi w zakresie psycho-
logii pracy, udzielanie informacji z  zakresu psychologii, usługi dia-
gnozy psychologicznej, 45 doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa 
miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, 
usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, usłu-
gi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zarządza-
nie ryzykiem związanym ze  zdrowiem i  bezpieczeństwem, audyty 
zgodności z  prawem, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja 
informacji prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług praw-
nych, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi monitorowania praw-
nego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych 

(111) 332671 (220) 2020 01 29 (210) 509602
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 09
(732) KWaDe MaTeUSZ PaWeł, Różnowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
(540) 

(591) granatowy, biały, żółty
(531) 26 04 16, 26 04 18, 26 11 09, 26 11 11, 27 05 21, 24 17 22, 29 01 13
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki fotowoltaiczne, mo-
duły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, fotowolta-
iczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej 
z  energii słonecznej, 37 montaż i  konserwacja instalacji fotowolta-
icznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych 

(111) 332672 (220) 2020 01 29 (210) 509603
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 09
(732) KWaDe MaTeUSZ PaWeł, Różnowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V

(540) 

(531) 26 11 09, 26 11 11, 27 05 21, 24 17 22
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki fotowoltaiczne, mo-
duły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, fotowolta-
iczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej 
z  energii słonecznej, 37 montaż i  konserwacja instalacji fotowolta-
icznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych 

(111) 332673 (220) 2020 01 29 (210) 509605
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 09
(732) KWaDe MaTeUSZ PaWeł, Różnowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTaIC SySTeM
(540) 

(591) biały, żółty, granatowy
(531) 26 04 16, 26 04 18, 26 11 09, 27 05 01, 26 11 11, 27 05 24, 
29 01 13
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki fotowoltaiczne, mo-
duły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania 
promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, fotowolta-
iczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii elektrycznej 
z  energii słonecznej, 37 montaż i  konserwacja instalacji fotowolta-
icznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych 

(111) 332674 (220) 2020 01 31 (210) 509695
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) naKIeLny PIOTR, Kąty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJa PRZeSTRZeŃ ROZRyWKI eaT-DRInK-PaRTy SZeWSKa 
4 ReSTO BaR SPaCe CLUB
(540) 

(591) czarny, biały, złoty, szary
(531) 26 04 01, 26 04 02, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 41 usługi związane z  organizowaniem i  obsługą dysko-
tek, obsługa sal gry, informacja o  imprezach rozrywkowych, usługi 
klubowe, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie balów, przy-
jęć, spektakli, usługi orkiestry, rozrywka, 43 usługi gastronomiczne: 
bary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack-bary 

(111) 332675 (220) 2020 02 02 (210) 509706
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, biały, czerwony, zielony, niebieski
(531) 02 09 15, 02 07 23, 19 03 03, 01 17 11, 25 01 15, 29 01 15
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry – łami-
główki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, 
układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, 
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w  postaci miarek wzrostu dla 
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w  tym 
piłki do gry, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane 
do  zabawy, zabawki w  postaci modeli edukacyjnych do  składania, 
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy 

(111) 332676 (220) 2020 02 02 (210) 509707
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, biały, jasnoszary, czerwony
(531) 01 17 11, 02 09 25, 02 01 23, 16 03 17, 25 01 15, 29 01 14

(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łami-
główki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, 
układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, 
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w  postaci miarek wzrostu dla 
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w  tym 
piłki do gry, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane 
do  zabawy, zabawki w  postaci modeli edukacyjnych do  składania, 
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy 

(111) 332677 (220) 2020 02 02 (210) 509708
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały, czerwony
(531) 01 17 11, 02 09 25, 02 01 23, 16 03 17, 25 01 15, 29 01 14
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łami-
główki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, 
układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, 
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w  postaci miarek wzrostu dla 
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w  tym 
piłki do gry, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane 
do  zabawy, zabawki w  postaci modeli edukacyjnych do  składania, 
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy 

(111) 332678 (220) 2020 02 06 (210) 509776
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) hOneyCheM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) honeychem
(510), (511) 2 dodatki do użytku w powłokach 

(111) 332679 (220) 2020 02 03 (210) 509795
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) POLCaLC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SanIS



70 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 07 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki odkażające 

(111) 332680 (220) 2020 02 03 (210) 509798
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) nOWaK PaWeł, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Mańka Café
(540) 

(531) 02 03 01, 02 03 23, 05 05 01, 27 05 01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, restau-
racje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, 
cukiernie, catering i  obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej 
obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań, żywności i na-
pojów na zamówienie oraz ich dostawa 

(111) 332681 (220) 2020 02 03 (210) 509801
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) MaISIUK DaRya SZCZĘŚLIWy LIS, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eklerownia
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, eklery 

(111) 332682 (220) 2020 02 10 (210) 509805
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) KanLUX SPÓłKa aKCyJna, Radzionków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) więcej niż światło 
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 17 02
(510), (511) 9 aparatura modułowa zabezpieczająca, ochronna, ste-
rująca, sygnalizacyjna, aparatura alarmowo-sygnalizacyjna, przemy-
słowa aparatura sterująca, łączeniowa, zabezpieczająca, urządzenia 
pomiarowe, odczytujące, alarmowe i  kontrolne, osprzęt elektroin-
stalacyjny, w tym przedłużacze, przewody i sznury przyłączeniowe, 
rozgałęźniki, gniazda wtyczkowe, wtyczki, zasilacze, transformatory, 
przekształtniki zasilające, czujniki ruchu, dzwonki domowe, pro-

gramatory, wyłączniki czasowe, wyłączniki prądowe, złączki, zaciski 
przyłączeniowe, baterie, akumulatorki, ładowarki elektryczne, ka-
mery obserwacyjne, domofony, video-domofony, 11 źródła światła, 
oprawy oświetleniowe domowe, dekoracyjne i  specjalnego prze-
znaczenia, wentylatory elektryczne, oprawki i części opraw do lamp, 
żarówek, świetlówek, klosze, siatki ochronne do  opraw, urządzenia 
zasilające do  świetlówek i  lamp wyładowczych, 17 taśmy i  osłony 
elektroizolacyjne 

(111) 332683 (220) 2020 02 04 (210) 509859
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłUgOWe BOSTa-
SySTeM B S LIPIaK SPÓłKa JaWna, Szprotawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rentnice
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 07 01 24, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury-
stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji 
noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne 
i  miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (-udostępnianie), usługi 
wynajmowania sal na sympozja, konferencje, szkolenia 

(111) 332684 (220) 2020 02 04 (210) 509862
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) IQ PRISMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) passione occhiali
(540) 

(531) 01 15 05, 27 05 01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na  okulary, okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary ochronne do  uprawiania sportu, okula-
ry inteligentne, oprawki do okularów, oprawy okularowe, soczewki 
do okularów, soczewki korekcyjne (optyka), soczewki optyczne, szkła 
kontaktowe, szkło optyczne 

(111) 332685 (220) 2020 02 11 (210) 509886
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) WIŚnIeWSKI łUKaSZ FRUKKO, Pniewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frukko environment is our passion
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 05 01 03, 05 01 05, 05 01 16, 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 bakterie do  oczyszczania ścieków, bakterie [inne niż 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych], 7 separatory oleju 
i tłuszczu, 11 instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje 
do  oczyszczania ścieków, instalacje do  oczyszczania ścieków prze-



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 71

mysłowych, instalacje oczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków 
(urządzenia do-), zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domo-
wych, zbiorniki do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania 
ścieków do  celów przemysłowych, zespoły do  oczyszczania ście-
ków, urządzenia i  instalacje do  odprowadzania ścieków, instalacje 
do oczyszczania wody deszczowej, zbiorniki do oczyszczania wody, 
urządzenia do oczyszczania ścieków, 19 zbiorniki ściekowe (niemeta-
lowe-) [konstrukcje], urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu 
deszczówki, zbiorniki na  wodę deszczową (niemetalowe-), zbiorni-
ki osadnikowe, nie  z  metalu, 20 zbiorniki magazynowe z  tworzyw 
sztucznych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów rolni-
czych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, 
zbiorniki na  wodę z  tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe 
i  nie  murowane, 37 budowa systemów ścieków, przygotowywanie 
pól rozsączających ścieki, instalacja systemów do gromadzenia wody 
deszczowej, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczo-
wej, instalacja systemów do  zbierania wody deszczowej, instalacja 
zbiorników na wodę deszczową 

(111) 332686 (220) 2020 02 05 (210) 509890
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) POLISh agRO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOXTRaDe
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, środki ochrony roślin, 5 fungicydy, herbicydy, pestycydy, insek-
tycydy, 31 nasiona 

(111) 332687 (220) 2020 02 05 (210) 509891
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) ROSIŃSKa anna MagDaLena naILTeCh, Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naILTeCh
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 8 frezy [narzędzia] 

(111) 332688 (220) 2020 02 05 (210) 509892
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) BUDZIK BOgUMIł STanISłaW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPUS¯B
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 

(111) 332689 (220) 2020 02 05 (210) 509896
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) ZeTWU InWeST LOgISTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pałac goetz
(540) 

(591) biały, szary, czarny, złoty, czerwony
(531) 24 01 03, 05 03 20, 03 07 01, 05 07 05, 27 05 01, 29 01 15

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, pre-
paraty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, preparaty do  mycia 
i pielęgnacji ciała, produkty do makijażu do twarzy i ciała, kosmetyki 
naturalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do paznokci, kosmety-
ki do rzęs, kosmetyki do makijażu, preparaty do makijażu, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki w  formie olejków, nielecznicze olejki pod 
prysznic, kosmetyki w  formie żeli, kosmetyki w  postaci kremów, 
kremy i  balsamy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do  kąpieli 
i prysznicowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, żele do  twarzy i  ciała [kosmetyki], mleczka 
kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy 
do  twarzy, peelingi do  twarzy [kosmetyki], maski kosmetyczne, 
nawilżane chusteczki kosmetyczne, płyny kosmetyczne do  dema-
kijażu, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosme-
tycznego, błyszczyki do ust [kosmetyki], pomadki do ust, podkłady 
kosmetyczne do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, róż do twa-
rzy, tusz do  brwi, tusze do  rzęs, dezodoranty i  antyperspiranty, se-
rum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, perfumowane 
wody toaletowe, perfumy, spraye do  ciała, woda toaletowa, woda 
kolońska, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, szampony 
do  włosów, odżywki do  włosów, maski do  włosów, kremy do  wło-
sów, olejki do  włosów, kremy do  ciała, balsamy do  ciała, mleczka 
do ciała, emulsje do ciała, olejki do ciała, mleczka do ciała, 32 piwo 
i  produkty piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, piwa smako-
we, 35 usługi reklamowe, reklama i  marketing, promocyjne usługi 
handlowe, usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie sprzedaży, 
usługi reklamowe w  zakresie artykułów kosmetycznych, udzielanie 
informacji konsumenckich o  produktach w  zakresie kosmetyków, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  piwem, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży ko-
respondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, produkty do makijażu do twarzy i ciała, kosmetyki naturalne, 
kosmetyki do  włosów, kosmetyki do  paznokci, kosmetyki do  rzęs, 
kosmetyki do  makijażu, preparaty do  makijażu, zestawy kosmety-
ków, kosmetyki w  formie olejków, nielecznicze olejki pod prysznic, 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, kremy i bal-
samy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do  kąpieli i  prysznico-
we, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosme-
tycznych, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, 
mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy, peelingi 
do  twarzy [kosmetyki], maski kosmetyczne, nawilżane chusteczki 
kosmetyczne, płyny kosmetyczne do  demakijażu, płyny do  mycia 
twarzy [kosmetyki], toniki do  użytku kosmetycznego, błyszczyki 
do ust [kosmetyki], pomadki do ust, podkłady kosmetyczne do twa-
rzy, kosmetyczne pudry do twarzy, róż do twarzy, tusz do brwi, tusze 
do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, serum pielęgnacyjne, serum 
do celów kosmetycznych, perfumowane wody toaletowe, perfumy, 
spraye do  ciała, woda toaletowa, woda kolońska, nielecznicze bal-
samy, nielecznicze mleczka, szampony do włosów, odżywki do wło-
sów, maski do  włosów, kremy do  włosów, olejki do  włosów, kremy 
do ciała, balsamy do ciała, mleczka do ciała, emulsje do ciała, olejki 
do ciała, mleczka do ciała, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo 
bezalkoholowe, piwa smakowe, 43 usługi restauracyjne, usługi ba-
rów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi ka-
teringowe, usługi hotelowe, wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, wynajmowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, 
wynajem zakwaterowania na urlop, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, usługi w  zakresie wynajmu poko-
jów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, usługi w  zakresie zakwaterowania 
w  ośrodkach wypoczynkowych, rezerwacja pokoi, wynajmowanie 
pokoi, oferowanie żywności i napojów dla gości, 44 usługi spa, usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], hi-
giena i pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, usługi kosme-
tyczne, usługi saun, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
masaże 
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(111) 332690 (220) 2020 02 05 (210) 509897
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) SPÓłDZIeLCZa MLeCZaRnIa SPOMLeK, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babumi
(540) 

(591) żółty, zielony
(531) 26 04 22, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, 
sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewa-
jące i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki 
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z  dodatkiem 
owoców, śmietanki do  kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub 
z  przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i  de-
taliczna, w  tym sprzedaż za  pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków ho-
mogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do  kawy, 
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
nabiału w  szczególności serów, twarogów, serków homogenizo-
wanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do  kawy, maślanki, 
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, nabiału w  szczególności serów, twarogów, serków ho-
mogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do  kawy, 
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publi-
kowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kam-
panii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału 
w  szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jo-
gurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka 

(111) 332691 (220) 2020 02 05 (210) 509898
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) SPÓłDZIeLCZa MLeCZaRnIa SPOMLeK, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serenada
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 04 22, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, 
sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewa-
jące i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki 
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z  dodatkiem 
owoców, śmietanki do  kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub 
z  przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i  de-
taliczna, w  tym sprzedaż za  pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków ho-
mogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do  kawy, 
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 
nabiału w  szczególności serów, twarogów, serków homogenizo-
wanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do  kawy, maślanki, 
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, nabiału w  szczególności serów, twarogów, serków ho-
mogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do  kawy, 
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publi-
kowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kam-

panii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału 
w  szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jo-
gurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka 

(111) 332692 (220) 2020 02 05 (210) 509899
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) ZDROWIa SMaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La TeRRa
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 17
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje samo-
obsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, 
barów, snack-barów, kawiarni i  kafeterii, usługi cateringowe, usługi 
w zakresie przygotowania dań, żywności i napojów na zamówienie, 
kawiarnie, kafeterie, restauracje 

(111) 332693 (220) 2020 02 05 (210) 509900
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) ZDROWIa SMaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food haLL
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 26 01 01, 26 13 01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje samo-
obsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, 
barów, snack-barów, kawiarni i  kafeterii, usługi cateringowe, usługi 
w zakresie przygotowania dań, żywności i napojów na zamówienie, 
kawiarnie, kafeterie, restauracje 

(111) 332694 (220) 2020 02 05 (210) 509901
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) ZDROWIa SMaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURgeR BOOTh
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 08 01 07, 
08 07 10, 26 13 01, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 08, 26 11 09, 26 11 10, 
26 01 01, 26 02 07, 26 02 12
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje samo-
obsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, 
barów, snack-barów, kawiarni i  kafeterii, usługi cateringowe, usługi 
w zakresie przygotowania dań, żywności i napojów na zamówienie, 
kawiarnie, kafeterie, restauracje 

(111) 332695 (220) 2020 02 05 (210) 509902
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) ZDROWIa SMaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZĘSTO cafe
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 19
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje samo-
obsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrze-
nia w  żywność i  napoje, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, 
barów, snack-barów, kawiarni i  kafeterii, usługi cateringowe, usługi 
w zakresie przygotowania dań, żywności i napojów na zamówienie, 
kawiarnie, kafeterie, restauracje 

(111) 332696 (220) 2020 02 06 (210) 509934
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) KaRDa PIOTR BUSIneSS eXPeRTS 4 yOU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polisaportal
(540) 

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 26 11 03, 26 11 12, 26 15 15, 24 15 21, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informa-
cja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubez-
pieczeniowe 

(111) 332697 (220) 2020 02 06 (210) 509938
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) OFFICe SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heXagOn
(540) 

(591) czarny, żółty, zielony, ciemnoczerwony
(531) 26 05 04, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 11 przenośne wentylatory elektryczne, 16 artykuły biu-
rowe, artykuły do pisania i stemplowania, zeszyty, notatniki, blocz-
ki do  pisania, pióra i  długopisy, ołówki, mazaki, spinacze biurowe, 
pinezki, artykuły do  korektorowania i  ścierania, gumki, korektory 
w płynie, kleje do użytku biurowego, taśmy samoprzylepne do użyt-
ku biurowego, przyborniki biurkowe, pojemniki na karteczki do no-
towania, piórniki, maszyny biurowe, zszywacze, dziurkacze biurowe, 
niszczarki dokumentów, urządzenia do  laminowania dokumentów 

do użytku biurowego, tablice suchościeralne o właściwościach ma-
gnetycznych, segregatory, skoroszyty do  dokumentów, koszulki 
na dokumenty do użytku biurowego, teczki na dokumenty, 17 folia 
laminacyjna 

(111) 332698 (220) 2020 02 12 (210) 509957
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) aKU SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuchcik
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 09 07 19, 26 13 25, 26 05 16, 26 05 22, 27 05 01, 27 05 24, 
29 01 12
(510), (511) 6 folia aluminiowa i  wyroby z  folii aluminiowej dla po-
trzeb gospodarstwa domowego, folie aluminiowe do zawijania i pie-
czenia, folie metalowe do  zawijania i  pieczenia, tacki aluminiowe 
do pieczenia, tacki aluminiowe do pieczenia do grilla, folie do owija-
nia żywności, 8 sztućce, noże do cięcia, łyżki, łyżeczki, sztućce jedno-
razowe, sztućce z drewna, sztućce z materiałów biodegradowalnych, 
łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, noże, widelce, łyżki i łyżeczki 
z drewna, nieelektryczne obieraczki do warzyw, osełki do ostrzenia, 
nieelektryczne otwieracze do  puszek, scyzoryki, 16 obrus papiero-
wy, obrus papierowy foliowany, folie z  tworzyw sztucznych do pa-
kowania lub zabezpieczenia, filtry papierowe, papier do  pieczenia, 
torebki do  gotowania w  kuchenkach mikrofalowych, papierowa 
bielizna stołowa, papierowe chusteczki do  nosa, papier toaletowy, 
pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe, serwetki pa-
pierowe, serwetki biodegradowalne, chusteczki papierowe, worecz-
ki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub 
tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, torby biodegradowalne, 
papier do wypieków, rękaw do pieczenia, folia do żywności, torebki 
na  mrożonki, torby na  żywność, papierowe torby na  zakupy, torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci, torebki śnia-
daniowe, papier śniadaniowy, tacki papierowe, torebki do pieczenia 
z tworzyw sztucznych, podstawki papierowe, woreczki śniadaniowe, 
woreczki strunowe, ręczniki papierowe do  czyszczenia przemysło-
wego, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, 
kieliszki, filiżanki, naczynia do picia i akcesoria barowe, kubki do piwa, 
słomki do picia, słomki papierowe do picia, kubki, kubki jednorazo-
we, kubki biodegradowalne, kubki papierowe, talerze, jednorazowe 
talerze, talerze biodegradowalne, talerze z pulpy, talerze z tworzyw 
sztucznych, miseczki, miseczki z tworzyw sztucznych, miseczki bio-
degradowalne, pojemniki kuchenne, pojemniki na żywność, foremki 
aluminiowe do żywności, pojemniki z folii aluminiowej, jednorazowe 
pojemniki z  folii aluminiowej do  użytku domowego, jednorazowe 
pojemniki z folii aluminiowej, pojemniki biodegradowalne, pojemni-
ki z pulpy, tace do użytku domowego, tace i tacki biodegradowalne, 
patery, otwieracze do wina, szczypce do grilla, kuchenne przybory 
używane przy grillach domowych, tace z papieru do użytku domo-
wego, tacki żaroodporne, biodegradowalne tace do  użytku domo-
wego, wykałaczki, patyczki do szaszłyków, woreczki do zamrażania, 
foremki do lodu, pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu, worecz-
ki do zamrażania i wytwarzania lodu, woreczki strunowe, rękawice 
nitrylowe, rękawice kuchenne, rękawice gospodarcze, ścierki i ście-
reczki, ścierki z mikrofibry, ściereczki do czyszczenia, gąbki kąpielo-
we, gąbki, gąbki kosmetyczne, gąbki dla celów domowych w postaci 
zmywaków kuchennych, deski do  krojenia, klamerki do  wieszania 
ubrań na  sznurze, mopy, przybory myjąco-czyszczące do  gospo-
darstw domowych, przybory myjąco-czyszczące do  samochodów 
w postaci gąbek, ściereczek, szczotek, 24 ręczniki, ścierki i ściereczki 
z materiałów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, chusteczki 
tekstylne, rękawice do mycia 
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(111) 332699 (220) 2020 02 09 (210) 509993
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) LOS heRManOS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h LOS heRManOS Del amor el gusto
(540) 

(591) złoty, granatowy
(531) 26 04 04, 26 04 07, 26 04 18, 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 dania gotowe przygotowane w oparciu o mięsa, drób, 
ryby i owoce morza, placki ziemniaczane, 30 pizza, w tym pizza mro-
żona, placki, wyroby na bazie zbóż, wyroby piekarnicze i cukiernicze, 
makarony spożywcze, spaghetti, tortille, gotowe potrawy na  bazie 
makaronu, spody do pizzy, mąka i produkty zbożowe, hot-dogi, kanap-
ki, tosty, zapiekanki, naleśniki, mieszanki na naleśniki, pierogi, w tym 
pierogi włoskie z  nadzieniem, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest ryż, towary mrożone: pizza, w tym pizza mrożona, placki, 
wyroby na bazie zbóż, wyroby piekarnicze i cukiernicze, makarony spo-
żywcze, spaghetti, tortille, gotowe potrawy na bazie makaronu, spody 
do  pizzy, mąka i  produkty zbożowe, hot-dogi, kanapki, tosty, zapie-
kanki, naleśniki, mieszanki na naleśniki, pierogi, w tym pierogi włoskie 
z nadzieniem, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż 

(111) 332700 (220) 2020 02 10 (210) 510040
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) SgB-BanK SPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SgB Pay MOBILne PRZySPIeSZenIe BanKI SPÓłDZIeLCZe SgB
(540) 

(591) biały, ciemnoszary, zielony
(531) 16 01 04, 26 11 06, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie na  urządzenia 
mobilne, mobilne aplikacje, oprogramowanie dla bankowości, opro-
gramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom 
dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowa-
dzania operacji bankowych, oprogramowanie do wykonywania płat-
ności, oprogramowanie do płatności elektronicznych, 36 usługi finan-
sowe, usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi 
finansowe świadczone poprzez telefon lub smartfon i za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatności 
bezdotykowych, obsługa płatności, przetwarzanie płatności 

(111) 332701 (220) 2020 02 10 (210) 510042
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) SgB-BanK SPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOBILne PRZySPIeSZenIe
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie na  urządzenia 
mobilne, mobilne aplikacje, oprogramowanie dla bankowości, opro-
gramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom 
dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowa-
dzania operacji bankowych, oprogramowanie do wykonywania płat-
ności, oprogramowanie do płatności elektronicznych, 36 usługi finan-
sowe, usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi 
finansowe świadczone poprzez telefon lub smartfon i za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatności 
bezdotykowych, obsługa płatności, przetwarzanie płatności 

(111) 332702 (220) 2020 02 13 (210) 510062
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) WĄSIKIeWICZ DaRIUSZ aSePTa, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) galardi
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, agencje informacji handlo-
wej, agencje eksportowo-importowe, agencje public relations, agen-
cje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania mar-
ketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, de-
koracja wystaw sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie ga-
zet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], edycja tekstów, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], handlowe wyceny, impresariat w  działalności artystycz-
nej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, kompu-
terowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, maszynopisanie, 
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, oferowa-
nie w mediach produktów dla handlu detalicznego, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicz-
nych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outso-
urcing [doradztwo handlowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, po-
średnictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, poszu-
kiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, prenumerata gazet [dla osób trzecich], pre-
zentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, public relations, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, reklama billboar-
dowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy kore-
spondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja per-
sonelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, sortowanie 
danych w  bazach komputerowych, specjalistyczne doradztwo w  za-
kresie działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunko-
wych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych komputero-
wych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komuni-
katów, tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, usługi impresariów w działalności ar-
tystycznej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelingu 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, usługi podatkowe, usługi po-
równywania cen, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych, usługi prenumerowania czasopism [dla osób trze-
cich], usługi przeglądu prasy, usługi sekretarskie, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi zaopatrzenia osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny han-
dlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybuto-
rów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie infor-
macji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarobkowe zarządzanie w  zakresie koncesjonowania dóbr i  usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej) w  zakresie udzielania licencji na  towary i  usługi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami 
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refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zestawienia statystyczne, 36 administrowanie nieruchomościa-
mi, agencje celne, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
agencje ściągania wierzytelności, usługi aktuariuszy, analizy finanso-
we, banki z  dostępem bezpośrednim np  przez Internet [home ban-
king], operacje bankowe, bankowość oszczędności, bankowość hipo-
teczna, biura informacji kredytowej, depozyty kosztowności, depozyty 
przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w  spra-
wach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzier-
żawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzier-
żawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów 
wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, 
faktoring, usługi finansowe, usługi funduszy zabezpieczających, gwa-
rancje [kaucje], informacja o  ubezpieczeniach, informacje bankowe, 
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
obsługa kart debetowych, usługi w zakresie kart kredytowych, agencje 
badające zdolność kredytową, kredytowanie pod zastaw, kredyty ra-
talne, usługi finansowe w  zakresie likwidacji przedsiębiorstw, lokaty 
kapitału, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe [maklerstwo gieł-
dowe], notowania giełdowe, operacje finansowe, operacje walutowe, 
organizacja zbiórek, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, pośrednictwo w  obrocie akcjami i  obligacjami, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, usługi powiernicze, ubezpieczenia od pożarów, usługi 
finansowe pożyczki, operacje rozrachunkowości finansowej, sponsoro-
wanie finansowe, ściąganie czynszów, agencje ściąganie należności, 
usługi świadczeń emerytalnych, transakcje finansowe, transfer elektro-
niczny kapitału, tworzenie funduszów inwestycyjnych, ubezpieczenia, 
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe 
połączone ze sprzedażą ratalną, weryfikacja czeków, wycena antyków, 
wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpiecze-
nia, bankowość, nieruchomości], wycena kosztów naprawy, wycena 
nieruchomości, wycena majątku ruchomego, wycena zbiorów numi-
zmatycznych, wycena znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana walut, 
wynajem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych [nieruchomości], ubezpieczenia od wypadków, 
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z  tytułu 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, pośrednictwo pod zastawy, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, ubezpieczenia na życie, 41 usługi artystów teatralnych, chronome-
tria na  imprezach sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe [porady 
w  zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane z  organizowa-
niem i obsługą dyskotek, edukacja, edukacja [nauczanie], fotoreporta-
że, gimnastyka [instruktaż], usługi gier świadczone on-line, gry hazar-
dowe, imprezy sportowe, informacja o  edukacji, informacja 
o  imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, kara-
oke [usługi związane z organizacją imprez karaoke], usługi kasyn [gry 
hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów 
zdrowia [poprawianie kondycji], usługi dla kompozycji muzycznych, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, kształcenie 
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, lunaparki, montaż taśm wideo, 
usługi muzeów [wystawy], nagrywanie filmów na taśmach wideo [fil-
mowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, 
nocne kluby, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól gol-
fowych, obsługa sal kinowych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szko-
lenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  prowadzenie zjazdów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów pięk-
ności, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, orga-
nizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie 
zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, pisanie scenariu-
szy, pisanie tekstów innych niż reklamowych, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla ar-
tystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż 
reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofil-
mów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie 
zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przed-
szkola [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-li-
ne nie  do  pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów 

innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realiza-
cja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, rozrywka [wi-
dowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wy-
stawianie spektakli, wystawianie spektakli na  żywo, sporządzanie 
napisów [np  do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, 
studia filmowe, usługi studia nagrań, szkoły z internatem, telewizyjne 
programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, 
tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udo-
stępnianie ośrodków rekreacji, usługi bibliotek objazdowych, usługi 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania 
układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi 
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trener-
skie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów 
sportowych, wynajmowanie stadionów, informacje o  wypoczynku, 
wypożyczanie aparatów i  sprzętu kinematograficznego, wypożycza-
nie aparatów radiowych i  telewizyjnych, wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, 
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, 
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożycza-
nie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu 
do  nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie 
sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wypożyczanie zabawek, 
wyższe uczelnie [edukacja] 

(111) 332703 (220) 2020 02 13 (210) 510063
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) CLOVIn SPÓłKa aKCyJna, Czyżew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SePTOn DeZynFeKUJĄCy gRZyBOBÓJCZy
(540) 

(591) biały, czerwony, szary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 24 01 05, 27 05 01, 26 04 02, 29 01 15
(510), (511) 3 preparaty piorące, preparaty piorące dezynfekujące 
i grzybobójcze 

(111) 332704 (220) 2020 02 14 (210) 510079
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) ITaLIan STyLe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVeRe italiano VInO CUCIna PIZZa
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, zielony
(531) 08 07 04, 08 05 15, 11 03 01, 19 07 01, 26 04 02, 26 04 04, 
27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi cateringowe, organizacja przyjęć [żywność i napoje] 

(111) 332705 (220) 2020 02 14 (210) 510082
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) ITaLIan STyLe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) VIVeRe ITaLIanO
(510), (511) 43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, usługi cateringowe, organizacja przyjęć [żywność i napoje]  

(111) 332706 (220) 2020 02 11 (210) 510090
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) łUCZaK PaWeł FIRMa ReMOnTOWO-hanDLOWa 
ReMhOUSe, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Firma Remontowo handlowa Remhouse łuczak Paweł
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towa-
rów: rolety metalowe, metalowe rolety zewnętrzne do  kierowania 
światła, rolety okienne zewnętrzne metalowe, metalowe parapety 
okienne, parapety z materiałów metalowych, okna aluminiowe, okna 
metalowe, okna skrzynkowe metalowe, metalowe okna dachowe, 
okna żaluzjowe metalowe, okna ścienne z  metalu, metalowe okna 
świetlikowe do  użytku w  budynkach, metalowe okna dachowe 
w kształcie kopuły, drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, zewnętrzne 
drzwi metalowe, metalowe drzwi harmonijkowe, metalowe drzwi 
przeciwpożarowe, oszklone drzwi metalowe, drzwi wahadłowe me-
talowe, metalowe drzwi izolujące, metalowe drzwi przesuwne, drzwi 
metalowe do  budynków, aluminiowe drzwi do  mieszkań, futryny 
do  drzwi metalowe, metalowe ramy do  drzwi, metalowe ościeżni-
ce do  drzwi, niemetalowe rolety zewnętrzne do  okien, niemetalo-
we rolety antywłamaniowe, drewniane rolety zwijane do  użytku 
zewnętrznego, progi i  parapety z  materiałów niemetalowych, nie-
metalowe parapety okienne, okna szklane, okna witrażowe, okna 
winylowe, okna niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, nieme-
talowe okna świetlikowe do  budynków, okna dachowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, nieme-
talowe okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, drzwi drewniane, 
drzwi niemetalowe, drzwi szklane, drzwi lustrzane, drzwi winylowe, 
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi zewnętrzne, drzwi 
ognioodporne niemetalowe, niemetalowe drzwi oszklone, drzwi 
wahadłowe niemetalowe, niemetalowe drzwi harmonijkowe, drew-
niane ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe drewniane, futryny 
drzwiowe niemetalowe, szklane drzwi do  budynków, niemetalowe 
ościeżnice do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi, rolety okienne, 
rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety materiałowe we-
wnętrzne, wewnętrzne rolety wykonane z drewna, rolety wewnętrz-
ne metalowe ukierunkowujące światło, rolety do użytku wewnętrz-
nego, rolety bambusowe, rolety austriackie, 37 usługi budowlane, 
usługi remontowe, budowa części budynków, remont nieruchomo-
ści, remontowanie budynków, renowacja budynków, usługi kon-
strukcyjne, usługi naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi doradcze dotyczące przebudowy 
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące budownictwa, usługi odnawiania budynków, 
usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków 

(111) 332707 (220) 2020 02 14 (210) 510095
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) PaWeLCZyK agaTa PaWeLCZyK24 PL, nielisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CLOW
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, prezentowanie towarów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią 

(111) 332708 (220) 2020 02 11 (210) 510096
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) geneJa MaRTa WeaRWOOL, Kraków (PL)

(540) (znak słowny)
(540) WeaRWOOL
(510), (511) 25 czapki jako nakrycie głowy, kamizelki, odzież, szale, rę-
kawiczki, skarpetki, szaliki, swetry, 40 obróbka wełny, szycie odzieży 
na miarę, 42 projektowanie mody 

(111) 332709 (220) 2020 02 11 (210) 510099
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) gangaLSKI aLeKSy FIRMa KOZaK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRa PRaCa gOOD WORK employment agency
(540) 

(591) czarny, biały, jasnożółty, żółty, jasnozłoty, złoty, 
ciemnobrązowy
(531) 02 09 16, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, konsultacje dotyczące wyboru 
personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia 

(111) 332710 (220) 2020 02 11 (210) 510109
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOPIRyna C
(540) 

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 19 13 21, 01 15 21, 26 01 03, 26 01 18, 26 11 01, 26 11 12, 
26 04 02, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332711 (220) 2020 02 11 (210) 510111
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOPIRyna COMPLeX
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29 01 14, 27 05 02, 27 05 09, 27 05 10, 11 03 03, 11 03 20, 
26 04 01, 26 04 05, 26 04 10, 26 04 12, 26 04 13, 26 04 16, 26 04 18, 
26 04 22, 01 15 09, 01 15 11, 26 01 03, 26 01 13, 26 01 16, 26 11 03, 
26 11 05, 26 11 06, 26 11 12, 24 15 03, 24 15 13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 
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(111) 332712 (220) 2020 02 14 (210) 510132
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) SySIaK BLanKa SyS, Kamionka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielone pojęcie
(540) 

(591) zielony
(531) 02 01 01, 05 03 15, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, zupy z maka-
ronem, składniki do  sporządzania zup, koncentraty na  bazie owoców 
przeznaczone do  gotowania, koncentraty na  bazie warzyw przezna-
czone do gotowania, kotlety sojowe, kotlety z tofu, orzechy aromatyzo-
wane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy 
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce przetworzone, 
pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie orzechów, prze-
kąski na bazie owoców, tempeh, tofu, warzywa liofilizowane, warzywa 
suszone, 30 gotowe dania z  ryżu, dania gotowe suche lub w  płynie, 
zawierające głównie ryż, przyprawy w proszku, przyprawy spożywcze, 
sosy [przyprawy], przyprawy suche, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, batony zbożowe, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest ryż, gryka, przetworzona, kasza bulgur, kasza kukurydziana, 
kasza manna, przetworzona kasza manna, kasza gryczana, kasza per-
łowa, kasza perłowa [przetworzona], kuskus, kasze spożywcze, maka-
rony, mieszanki ciasta, mieszanki na  naleśniki słone, muesli, produkty 
spożywcze na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, mączka z roślin strączkowych, ryż, 
ryż błyskawiczny, sosy do makaronów, wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze na  bazie migdałów, wyroby cukiernicze na  bazie orzechów 
arachidowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zboża 

(111) 332713 (220) 2020 02 15 (210) 510134
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) ŻyłKa anDRZeJ, Lwówek Śląski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RoboZylprog
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane 
programy komputerowe, programy komputerowe, programy kom-
puterowe do celów edukacji, programy komputerowe do pobrania, 
użytkowe programy komputerowe do pobrania 

(111) 332714 (220) 2020 02 12 (210) 510142
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) InPOST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost out of the box
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 01 03 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 pojemniki i  kontenery służące do  sortowania, przecho-
wywania i wydawania paczek i przesyłek, 7 urządzenia automatyczne 
i elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, 
sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 
9 urządzenia i  programy komputerowe do  obsługi elektronicznych 
systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, ban-
komaty, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania 

i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń poczto-
wych, usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarcza-
nie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów 

(111) 332715 (220) 2020 02 12 (210) 510150
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) ZDROWe STaWy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hIaLUDIn
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla celów medycznych, sub-
stancje dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie lub podnoszące odporność organizmu, suplementy diety 
dla celów leczniczych 

(111) 332716 (220) 2020 02 12 (210) 510152
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) gOThaLS LIMITeD, nikozja (Cy)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sinsay
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 11 lampiony, lampy oświetleniowe, lampki elektrycz-
ne ozdobne, 16 serwetki, kalendarze, organizery, spinacze, ozdoby 
ścienne, plakaty, dekoracje na stół, podkładki pod kubki, 20 podusz-
ki, ramki na zdjęcia, podnóżki, półki, stoliki, szafki, wieszaki, domki 
dla zwierzaków, ozdoby do  babeczek, wieszaki na  klucze, lustra 
ścienne, tablice, zawieszki na  drzwi, podkładki, stojaki, pudełka 
do  pakowania z  tworzyw sztucznych, kosze do  przechowywania, 
pudła do przechowywania, skrzynie do przechowywania, szkatułki, 
lusterka toaletowe, 21 doniczki, skarbonki, świeczniki, wazony, bido-
ny, kubki, miski, naczynia, pojemniki na cukierki, pojemniki na mydło, 
rolki do ubrań, formy i  foremki, łyżki do mieszania, 27 dywany, dy-
waniki, maty, wycieraczki, 28 ozdoby choinkowe, kule śnieżne, świą-
teczne skarpety na prezenty, dekoracje i ozdoby choinkowe, tipi 

(111) 332717 (220) 2020 02 12 (210) 510157
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) CenTRUM UBeZPIeCZeŃ WOLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CU CenTRUM UBeZPIeCZeŃ WOLSKa
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 36 pośrednictwo w  zakresie usług ubezpieczeń mająt-
kowych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, informacje w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe, 
usługi sejfów depozytowych, usługi bankowe, obsługa czeków po-
dróżnych, prowadzenie agencji kredytowych, doradztwo finansowe, 
usługi finansowe, wymiana walut, factoring, leasing 

(111) 332718 (220) 2020 02 13 (210) 510178
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) gothals Limited, nikozja (Cy)
(540) (znak słowny)
(540) InFaMOUS
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy 
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(111) 332719 (220) 2020 02 17 (210) 510288
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) LISTOWSKI SZyMOn PROMIL-LaB, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 0‰ Polskie Centrum Kalibracji
(540) 

(591) niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 01 17 11, 01 17 25, 26 04 04, 26 04 16, 24 17 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 alkomaty chemiczne jako chemia wykrywająca alkohol, 
9 alkoholomierze, analizatory powietrza, przyrządy pomiarowe, wy-
krywacze, dekodery, 10 przyrządy do wdmuchiwania proszków lub 
gazów 

(111) 332720 (220) 2020 02 17 (210) 510308
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) LISTOWSKI SZyMOn PROMIL-LaB, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMIL-LaB
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 15 09 25, 19 11 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 alkomaty chemiczne jako chemia wykrywająca alkohol, 
9 alkoholomierze, analizatory powietrza, przyrządy pomiarowe, wy-
krywacze, detektory, 10 przyrządy do wdmuchiwania proszków lub 
gazów 

(111) 332721 (220) 2020 02 18 (210) 510336
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) Bayer Intellectual Property gmbh, Monheim am Rhein (De)
(540) (znak słowny)
(540) heRBa&FLORa
(510), (511) 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do  leczenia kaszlu, 
tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, preparaty do lecze-
nia żołądkowo-jelitowego, suplementy ziołowe, preparaty lecznicze 
do  pielęgnacji skóry, suplementy minerałowe, środki do  płukania 
nosa, preparaty w aerozolu do nosa, suplementy odżywcze, suple-
menty prebiotyczne, preparaty do leczenia przeziębienia, suplemen-
ty probiotyczne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciw-
bólowe do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe 

(111) 332722 (220) 2020 02 19 (210) 510341
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 22
(732) ChROBaK-eILMeS KaTaRZyna, Smolec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPaLnIa Strefa Wakacji
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 udostępnianie klubowych obiektów i  sprzętu rekre-
acyjnego, udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, wy-
najem sprzętu sportowego i  obiektów sportowych, świadczenie 
usług związanych z rekreacją wodną, administrowanie [organizacja] 

usługami rozrywkowymi, obsługa kompleksów ze  zjeżdżalniami 
wodnymi, obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, organizacja 
i  przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i  przepro-
wadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i  przeprowadza-
nie imprez rozrywkowych na  żywo, organizacja i  przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie festynów w  celach rekre-
acyjnych, organizowanie festynów w  celach rozrywkowych, orga-
nizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, organizowanie i  prowadzenie koncertów, przygoto-
wywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez ta-
necznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizo-
wanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, udostępnianie kom-
pleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do ce-
lów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla 
dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w  postaci placów 
zabaw dla dzieci, udostępnianie terenów rekreacyjnych w  postaci 
placów zabaw dla zwierząt domowych, udostępnianie terenów re-
kreacyjnych, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi w zakresie 
rekreacji, warsztaty do  celów rekreacyjnych, zapewnianie atrakcji 
odwiedzającym w celach rozrywkowych, zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, 
zapewnianie obiektów i  sprzętu na  potrzeby zajęć rekreacyjnych 
na świeżym powietrzu, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnia-
nie zjeżdżalni wodnych do celów rekreacyjnych 

(111) 332723 (220) 2020 02 19 (210) 510373
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) WaWeRSKI WIeŃCZySłaW, Mszana (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Danusin Wawerski
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 24 09 02, 24 09 13, 05 01 03, 24 01 03, 24 01 05, 24 01 10, 
27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 31 karp żywy, ryby żywe, żywe ryby, inne niż do spożycia 
przez ludzi 

(111) 332724 (220) 2020 02 20 (210) 510389
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) TReSCOR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TReSCOnneCT
(510), (511) 35 prowadzenie call center dla innych podmiotów, pro-
wadzenie centrów telefonicznych dla innych podmiotów, leasing 
pracowniczy, prowadzenie własnego call center świadczącego usłu-
gi na rzecz innych podmiotów 

(111) 332725 (220) 2020 02 20 (210) 510391
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) TReSCOR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TReSCOnneCT
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(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 prowadzenie call center dla innych podmiotów, pro-
wadzenie centrów telefonicznych dla innych podmiotów, leasing 
pracowniczy, prowadzenie własnego call center świadczącego usłu-
gi na rzecz innych podmiotów 

(111) 332726 (220) 2020 02 21 (210) 510413
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) BIeLaK MaRCIn gROWISe, Mława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gROWISe The gROW The MInD
(540) 

(591) granatowy, jasnobrązowy
(531) 05 01 01, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do wody akwariowej [inne niż far-
maceutyki] 

(111) 332727 (220) 2020 02 21 (210) 510441
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) aLa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ala
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, olejki eteryczne, olejki esencjo-
nalne i  ekstrakty aromatyczne, preparaty do  mycia i  pielęgnacji 
ciała, preparaty do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty ko-
smetyczne do  pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do  pielę-
gnacji ust, preparaty do opalania, preparaty po opalaniu, do celów 
kosmetycznych, preparaty i  dodatki do  kąpieli, mydła i  żele, środki 
perfumeryjne i  zapachowe, dezodoranty i  antyperspiranty, pre-
paraty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, 4 wyroby woskowe, świe-
ce, knoty, świece stołowe, świece zapachowe, zapachowe świece 
aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, świece perfumowane, 
świece okolicznościowe, 5 mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, 
mydła dezynfekujące, suplementy diety i preparaty dietetyczne, wi-
taminy, napary ziołowe, ekstrakty ziołowe, sole kąpielowe do celów 
leczniczych, mineralne dodatki do  żywności, 35 usługi sprzedaży 
towarów: kosmetyki, perfumy, olejki eteryczne, olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, pre-
paraty do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, pre-
paraty do opalania, preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, 
preparaty i dodatki do kąpieli, mydła i żele, środki perfumeryjne i za-
pachowe, dezodoranty i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji 
skóry oraz oczu i paznokci, chusteczki nawilżane do celów higienicz-
nych i kosmetycznych, wyroby woskowe, świece, knoty, świece sto-
łowe, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
zestawy świeczek, świece perfumowane, świece okolicznościowe, 

mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, su-
plementy diety i  preparaty dietetyczne, witaminy, napary ziołowe, 
ekstrakty ziołowe, sole kąpielowe do  celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowy-
mi, internetowymi reklama, zarządzanie w  działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, usługi w  zakresie organi-
zowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
usługi promocji gospodarczej i  handlowej, doradztwo handlowe, 
doradztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w  zakresie orga-
nizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania 
rynku i  opinii publicznej, organizowanie targów w  celach handlo-
wych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostar-
czania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i rapor-
ty statystyczne, pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do ce-
lów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych 
baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarze-
niu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów oraz usług, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modelek i  modeli do  celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży 

(111) 332728 (220) 2020 02 24 (210) 510494
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 22
(732) KaTRIn gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brushme
(510), (511) 16 zestaw do malowania według numerów 

(111) 332729 (220) 2020 02 21 (210) 510502
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) SUłKOWSKI MaReK FIRMa hanDLOWO-PRODUKCyJna SU-
Ma, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SU-Ma
(540) 

(591) zielony, jasnoszary
(531) 26 04 02, 26 04 18, 26 11 01, 26 11 08, 25 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 lampy wiszące, stojące lampy, lampy LeD, lampy stoją-
ce, lampy elektryczne, lampy ścienne, lampy oświetleniowe, sufito-
we lampy wiszące, lampy (urządzenia oświetleniowe), klosze kuliste 
do  lamp, lampy elektryczne do  oświetlenia zewnętrznego, lampy 
kierujące światło ku  górze, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ze-
wnętrzne, oświetlenie solarne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie 
ścienne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
oświetleniowe oprawy, urządzenia oświetleniowe, oprawy oświetle-
niowe, oprawy oświetleniowe sufitowe, oprawy oświetleniowe LeD, 
przemysłowe oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświe-
tleniowe, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], oświetlenie 
sufitowe typu downlight, lampy do celów oświetleniowych, oświe-
tlenie do montażu na ścianie, urządzenia oświetleniowe z ogniwami 
słonecznymi, oświetlenie typu LeD zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], 
35 usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  oświetleniem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, prowadzenie sklepu 
internetowego w związku z oświetleniem 

(111) 332730 (220) 2020 02 21 (210) 510506
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) WyDaWnICTWO POZnaŃSKIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZROZUM
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 26 11 11, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 e-booki, czasopisma elektroniczne, publikacje elektronicz-
ne, edukacyjne materiały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, 
książki audio, książki zapisane na płytach, nagrania wideo, nagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD 
i DVD, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, 16 książki, czasopi-
sma [periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, publikacje 
edukacyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, kalendarze, pocztówki, 
plakaty, zakładki do książek z papieru lub tektury, zakładki do książek, 
skórzane zakładki do książek, zakładki i klipsy do znakowania stron, za-
kładki do  książek z  metali szlachetnych, artykuły piśmiennicze, pióra, 
długopisy, pisaki, ołówki, kredki, papeteria, okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], ochronne okładki na książki, podpórki do książek, 35 usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi 
współpracy z  blogerami, usługi sprzedaży detalicznej i/albo hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, oraz usługi w zakresie groma-
dzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem teleko-
munikacji następujących towarów: e-booki, czasopisma elektroniczne, 
publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, podcasty, 
podcasty do  pobrania, książki audio, książki zapisane na  płytach, na-
grania wideo, nagrane magnetyczne nośniki danych, dyski optyczne 
zapisane, nagrane płyty CD i DVD, magnesy dekoracyjne, magnesy na lo-
dówkę, biżuteria, książki, czasopisma [periodyki], materiały drukowane, 
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, 
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, afi-
sze, plakaty, kalendarze, pocztówki, plakaty, zakładki do książek z papieru 
lub tektury, zakładki do książek, skórzane zakładki do książek, zakładki 
i klipsy do znakowania stron, zakładki do książek z metali szlachetnych, 
artykuły piśmiennicze, pióra, długopisy, pisaki, ołówki, kredki, papeteria, 
okładki, obwoluty, [artykuły papiernicze], ochronne okładki na  książki, 
podpórki do książek, plecaki, torby, torby płócienne, podpórki pod książ-
ki, podpórki do  książek [meble], półki [meble], półki na  książki, kubki, 
kufle, szklanki, kieliszki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, słodycze, cu-
kierki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych, napoje 
bezalkoholowe, 41 edukacja, nauczanie, dostarczanie informacji edu-
kacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, 
publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie wykładów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych 

(111) 332731 (220) 2020 02 22 (210) 510516
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) KRÓL aLeKSanDRa MaRIa KLUCZ-SeRWIS, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUCZ-SeRWIS
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 18 01 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 usługi ślusarskie jako naprawa, 40 dorabianie kluczy, 
dorabianie zapasowych kluczy, wykonywanie kopii kluczy 

(111) 332732 (220) 2020 02 22 (210) 510519
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) gROBeLny WITOLD BłaŻeJ DOR-TeX, Marzenin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e energooszczędne stodoły
(540) 

(591) brązowy
(531) 07 01 09, 27 05 01, 29 01 07
(510), (511) 37 usługi budowlane; budowa budynków mieszkalnych; 
budowa budynków na zamówienie; budowa części budynków; budo-
wa domów; budowa domów na zamówienie; budowa nieruchomości; 
budowa nieruchomości mieszkalnych; nadzór nad robotami budow-
lanymi; stawianie fundamentów; usługi konstrukcyjne; usługi budow-
lane w  zakresie stawiania budynków; usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące budownictwa; usługi informacyjne w  zakresie konstrukcji 
budynków; wznoszenie budynków i  innych konstrukcji; wznoszenie 
budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych; 
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; 
zarządzanie projektem budowy; budowa ścian, budowa ścianek działo-
wych, budowa ścian działowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrz-
nych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, 
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalo-
wanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace konstrukcyjne do-
mów z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji drewnianych 

(111) 332733 (220) 2020 02 22 (210) 510520
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) ŚWIeRKOWSKI aDRIan F h  aDI-TeX,  
Konstantynów łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PReMIUM PIZZa hOUSe
(540) 

(531) 26 01 18, 27 05 01, 01 01 05, 01 01 10
(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 żyw-
ności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafete-
riach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie po-
siłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i  napojów, restauracje dla tury-
stów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferu-
jące 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 informa-
cji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące 
żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie 
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(111) 332734 (220) 2020 02 23 (210) 510532
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) KUłaCh DaWID TaTRaFLOR & DeCO, nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatraflor
(540) 

(591) szary, czerwony, jasnoszary
(531) 06 01 02, 06 01 04, 05 05 19, 05 05 20, 05 05 21, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 21 doniczki na kwiaty, pojemniki na kwiaty, miski na kwiaty, 
kosze na kwiaty, wazony na kwiaty, stojaki na kwiaty, strzykawki do kwia-
tów, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin do układania kwiatów, misy 
na  dekoracje kwiatowe, uchwyty na  doniczki na  kwiaty, wsporniki 
do podtrzymywania kwiatów i roślin doniczkowych, podstawki pod do-
niczki na kwiaty, zraszacze do podlewania kwiatów i  roślin, 26 kwiaty 
sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucz-
nych, sztuczne kwiaty w  bukietach, 31 kwiaty świeże, kwiaty cięte, 
bukiety z kwiatów świeżych, dekoracje kwiatowe z kwiatów świeżych, 
wieńce ze świeżych kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów, aranża-
cje z żywych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych, bukieciki żywych 
kwiatów przypinane do ubrania, kwiaty suszone, kompozycje z kwiatów 
suszonych, dekoracje kwiatowe z kwiatów suszonych, bukiety z kwiatów 
suszonych, wieńce z suszonych kwiatów, suszone kwiaty do butonierki, 
aranżacje z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, cebulki kwiato-
we, nasiona kwiatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, 
artykułów dekoracyjnych, artykułów florystycznych 

(111) 332735 (220) 2020 02 25 (210) 510580
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) naX POWeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeVen hOMe & gaRDen
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 22, 29 01 12
(510), (511) 20 meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble ogrodo-
we, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe [patio], meble 
ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe wykonane z drew-
na, meble ogrodowe z  aluminium, meble ogrodowe z  tworzyw 
sztucznych, meble domowe, meble domowe wykonane z  drewna, 
donice drewniane w  postaci skrzyń, pufy [meble], pufy typu sako, 
duże wyściełane fotele, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele 
rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele 
rozkładane z podnóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fote-
le z  regulowanym oparciem i  podparciem dla nóg [meble], krzesła 
[fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, niskie fotele 
bez podłokietników do  siedzenia przy kominku, rozkładane fotele, 
rozkładane fotele [do siedzenia i  spania], leżaki, leżaki do opalania, 
biurka i stoły, stoły, stoły biurowe, stoły do jadalni, stoły do użytku 
w ogrodach, stoły kempingowe, stoły komputerowe, stoły kuchenne, 
stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły [meble], 
stoły metalowe, stoły piknikowe, stoły na  jednej nodze, 21 donice 
do roślin, donice na rośliny, donice szklane, donice z tworzyw sztucz-
nych, gliniane donice, ozdobne donice ceramiczne, ozdobne donice 
szklane, 28 huśtawki, 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnia-

nie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i  portali, zapewnianie użytkownikom dostępu 
do portali w Internecie 

(111) 332736 (220) 2020 02 24 (210) 510584
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda Bio Vegan naIL CaRe
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony, czarny, brązowy, biały, jasnozielony
(531) 05 11 11, 05 05 19, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 3 odżywki do paznokci 

(111) 332737 (220) 2020 02 24 (210) 510586
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Total Lifting PPV+
(510), (511) 3 kosmetyki do  zabiegów na  twarz, 44 zabiegi kosme-
tyczne twarzy 

(111) 332738 (220) 2020 02 25 (210) 510637
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
(732) Cerioti holding S a , Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SnaCK MI
(540) 

(591) czarny, żółty, fioletowy, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 03, 27 05 04, 08 07 08, 04 05 05
(510), (511) 29 słone i  słodkie przekąski na  bazie ziemniaków, słone 
i słodkie przekąski na bazie ziemniaków w słonej i mlecznej polewie, 
30 słone i  słodkie przekąski na  bazie mąki, zbóż i  kukurydzy, słone 
i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy w słodkiej polewie, 
przekąski w czekoladzie, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż 
i kukurydzy w mlecznej polewie, wyroby piekarnicze w czekoladzie, 
w słodkiej i mlecznej polewie, paluszki w czekoladzie, w słodkiej pole-
wie i/lub polewie mlecznej, precelki w czekoladzie, w słodkiej polewie 
i/lub polewie mlecznej, chrupki w czekoladzie, w słodkiej i/lub mlecz-
nej polewie, krakersy w czekoladzie, w słodkiej i/lub mlecznej pole-
wie, prażynki krewetkowe, sosy, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna, 
także za pośrednictwem sieci Internet słonych i słodkich przekąsek 

(111) 332739 (220) 2020 02 26 (210) 510689
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) DOBRy MaTeRIał SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOOD STUFF
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(540) 

(531) 05 03 13, 05 03 16, 05 07 24, 05 07 22, 19 07 01, 27 05 01, 
26 11 01, 26 11 12
(510), (511) 32 piwo, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje 
owocowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, na-
poje bezalkoholowe, woda gazowana, gazowana woda mineralna, pre-
paraty do produkcji wody gazowanej, woda gazowana [woda sodowa] 

(111) 332740 (220) 2020 02 28 (210) 510758
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) FUnDaCJa ReFLeXIOn, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flexi pl
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 02 01 30, 04 05 03, 26 07 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
w  tym za  pośrednictwem portalu internetowego, wyszukiwanie infor-
macji dla osób trzecich, 38 usługi w  zakresie udostępniania informacji 
z  możliwością elektronicznego przyjmowania i  przekazywania wiado-
mości, usługi w  zakresie udostępniania dostępu do  baz danych doty-
czących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, usługi dostępu 
do portali internetowych dla osób powyżej 60 roku życia, usługi przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogło-
szeń elektronicznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie aktywizacji 
zawodowej i  społecznej seniorów, 42 elektroniczny serwis informacji 
typu on-line polegający na tworzeniu i prowadzeniu baz danych 

(111) 332741 (220) 2020 02 28 (210) 510759
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) FUnDaCJa ReFLeXIOn, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fle i60 pl
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 02 01 30, 04 05 03, 26 07 03, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamo-
wych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, wyszukiwa-
nie informacji dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie udostępniania 
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazy-
wania wiadomości, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz 
danych dotyczących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, 
usługi dostępu do portali internetowych dla osób powyżej 60 roku 
życia, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 doradztwo zawo-
dowe w  zakresie aktywizacji zawodowej i  społecznej seniorów, 42 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworze-
niu i prowadzeniu baz danych 

(111) 332742 (220) 2020 02 28 (210) 510761
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) FUnDaCJa ReFLeXIOn, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Twój wiek jest atutem
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 02 01 30, 04 05 03, 26 07 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
w tym za pośrednictwem portalu internetowego, wyszukiwanie infor-
macji dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie udostępniania informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiado-
mości, usługi w  zakresie udostępniania dostępu do  baz danych doty-
czących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, usługi dostępu 
do portali internetowych dla osób powyżej 60 roku życia, usługi prze-
syłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie aktywi-
zacji zawodowej i społecznej seniorów, 42 elektroniczny serwis informa-
cji typu on-line polegający na tworzeniu i prowadzeniu baz danych 

(111) 332743 (220) 2020 02 04 (210) 509855
(151) 2020 10 19 (441) 2020 04 27
(732) STOCKI BOgDan gaBRIeL TeChnICaL COnSULTIng, nowa 
Bukówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) resinplast
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 26 05 01, 26 05 18, 26 05 19, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 1 żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, nieprze-
tworzone żywice sztuczne i  syntetyczne, środki utwardzające, środki 
do utwardzania żywic, żywice sztuczne w stanie surowym, żywice akry-
lowe w stanie surowym, żywice alkidowe, żywice syntetyczne w stanie 
surowym, rozpuszczalniki, dodatki chemiczne stosowane do wylewania 
posadzek, 2 powłoki, powłoki z żywic epoksydowych, powłoki żywiczne, 
surowe żywice naturalne, powłoki przezroczyste stosowane jako farby, 
17 żywica syntetyczna w stanie surowym lub półobrobionym, materiały 
syntetyczne i kompozytowe wykonane z kompozytów na bazie żywic, 
półprodukty żywic sztucznych, półprodukty żywic syntetycznych, mate-
riały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń 

(111) 332744 (220) 2020 03 01 (210) 510776
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) KUBIaK KRZySZTOF eXeRCISe LIBRaRy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eXeRCISe LIBRaRy
(540) 

(531) 02 01 08, 02 01 16, 02 01 23, 01 01 01, 01 01 05, 01 01 10, 
20 07 01, 20 07 02, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 14, 26 01 16, 26 01 18, 
26 01 19, 26 01 21, 27 05 01, 21 03 13
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, udzielanie informacji zwią-
zanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony interne-
towej online, udzielanie informacji związanych z  treningiem fizycz-
nym za pośrednictwem strony internetowej online 
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(111) 332745 (220) 2020 03 03 (210) 510846
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) UKRDIZaJn LTD, Donieck (Ua)
(540) (znak słowny)
(540) S-plast
(510), (511) 5 bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, bandaże 
przylepne, bandaże chirurgiczne, kompresy z  gazy, gazy do  celów 
medycznych, gazy do  stosowania jako opatrunki, plastry, plastry 
samoprzylepne, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, plastry roz-
grzewające do celów medycznych, plastry do użytku medycznego, 
plastry na  odciski, wysterylizowane opatrunki, opatrunki odkażają-
ce, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, opatrunki na oparzenia, 
płynne opatrunki w sprayu, antyseptyczne opatrunki w płynie, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, 10 bandaże elastyczne, bandaże or-
topedyczne, bandaże uciskowe, bandaże podtrzymujące, temblaki 
do  użytku medycznego, plastry chłodzące do  celów medycznych, 
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, ortopedyczne opatrun-
ki uciskowe, opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn 

(111) 332746 (220) 2020 02 28 (210) 510847
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO USłUgOWO-hanDLOWe CheMIROL 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URLOPOWa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka 

(111) 332747 (220) 2020 02 24 (210) 510592
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) InnMeDIS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Węgrzce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRF SyneRgy
(510), (511) 5 osocze krwi, biologiczne preparaty do celów medycz-
nych, biologiczne preparaty do  celów weterynaryjnych, preparaty 
weterynaryjne, materiały opatrunkowe, medyczne, krew do  celów 
medycznych, modyfikowane płytki krwi, 10 urządzenia i  instru-
menty medyczne, urządzenia do analizy krwi, urządzenia i przyrzą-
dy weterynaryjne, aparatura i  instrumenty chirurgiczne, aparatura 
do przetwarzania krwi, aparatura do przygotowywania i stosowania 
produktów hemostatycznych, aparatura do  poboru i  badania krwi, 
zestawy do pozyskiwania fibryn bogatopłytkowych 

(111) 332748 (220) 2020 03 05 (210) 511043
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 22
(732) CZeChOWSKa DOROTa MDa PROMOTIOn agenCJa 
ReKLaMOWa, Mierzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) key thing Istota rzeczy w komunikacji marki
(540) 

(531) 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
marketing farmaceutyczny, usługi doradztwa w  zakresie zarzą-
dzania, organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakre-
sie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public re-
lations, usługi reklamowe w  zakresie kreowania wizerunku marki, 
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi 
agencji importowo-eksportowych, reklama radiowa i  telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama pra-
sowa, pośredniczenie w  sprzedaży hurtowej i  detalicznej czasu re-
klamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług 
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni 
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w  me-
diach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie 
opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumen-
tów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w  bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w  dziedzinie reklamy, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena 
działalności handlowej, organizowanie targów i  wystaw w  celach 
handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośred-
niczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja 
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie 
i  wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspoma-
gających sprzedaż w  punkcie handlowym, rozdawanie materiałów 
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla 
celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach 
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo 
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór per-
sonelu za  pomocą metod psychotechnicznych, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i  reklamowych 
utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towa-
ry przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, bazy 
danych, badania rynku i opinii publicznej, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, do-
datków do  odzieży, biżuterii, sprzętu i  osprzętu turystycznego, de-
wocjonaliów, artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem internetu odzie-
ży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, 
biżuterii, sprzętu i  osprzętu turystycznego, dewocjonaliów, artyku-
łów piśmienniczych, książek i czasopism 

(111) 332749 (220) 2020 03 05 (210) 511045
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) SynThOS DWORy 7 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SynTIOn
(510), (511) 17 kauczuk, mieszanki kauczukowe, kauczuk w  postaci 
kostek, syntetyczne kauczuk butadienowo-styrenowy 

(111) 332750 (220) 2020 03 05 (210) 511046
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) SynThOS DWORy 7 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRaLeX
(510), (511) 17 kauczuk, mieszanki kauczukowe, kauczuk w  postaci 
kostek, syntetyczny kauczuk butadienowo-styrenowy 

(111) 332751 (220) 2020 03 05 (210) 511051
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 01
(732) SynThOS DWORy 7 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KeR
(510), (511) 17 kauczuk, mieszanki kauczukowe, kauczuk wysokosty-
renowy, kauczuk butadienowo-styrenowy 

(111) 332752 (220) 2020 03 06 (210) 511070
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) MnM DIagnOSTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Centrum Biobankowania
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(540) 

(591) czerwony, jasnoczerwony
(531) 26 01 01, 26 01 06, 26 01 22, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01
(510), (511) 42 badania genetyczne, badania naukowe w zakresie ge-
netyki i inżynierii genetycznej, wykonywanie izolacji Dna, Rna ze śli-
ny, krwi lub innych tkanek w  celach naukowych, usługi badawcze 
w  dziedzinie medycyny i  farmakologii, usługi naukowe i  technolo-
giczne, badania i analizy naukowe, 44 badania genetyczne do celów 
medycznych, doradztwo genetyczne, usługi w  zakresie medycyny 
i zdrowia związane z Dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi 
w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, przechowywanie materiału 
biologicznego, przechowywanie materiału biologicznego pozyska-
nego od  pacjentów szpitalu lub jednostek medycznych dla celów 
badawczych, gromadzenie materiału biologicznego pozyskanego 
od dzieci i dorosłych 

(111) 332753 (220) 2020 03 06 (210) 511145
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) TaRChOMIŃSKIe ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne POLFa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Colivia
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne 

(111) 332754 (220) 2020 03 09 (210) 511157
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) CeMenT OŻaRÓW SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROgOWy
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 01, 26 04 16, 26 11 02, 26 11 12
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, ma-
teriały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa ce-
mentowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia 
do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, ce-
ment do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające 

(111) 332755 (220) 2020 03 09 (210) 511159
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) CeMenT OŻaRÓW SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hUTnICZy
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 27 05 01, 26 11 02, 26 11 12, 26 04 01, 26 04 16, 29 01 13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, ma-
teriały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa ce-
mentowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia 
do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, ce-
ment do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające 

(111) 332756 (220) 2020 03 09 (210) 511161
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) CeMenT OŻaRÓW SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaSny
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 01, 26 04 16, 26 11 02, 26 11 12
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, ma-
teriały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa ce-
mentowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia 
do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, ce-
ment do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające 

(111) 332757 (220) 2020 03 09 (210) 511163
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) CeMenT OŻaRÓW SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZyBKI
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 26 04 01, 26 04 16, 26 11 02, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, ma-
teriały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa ce-
mentowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia 
do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wiel-
kich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo-wapienny, ce-
ment do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające 

(111) 332758 (220) 2020 03 09 (210) 511170
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) COS CheM D  O  O , Zagrzeb (hR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fraktal BeaUTy
(540) 

(531) 27 05 01, 26 05 01, 26 05 22
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecz-
nicze środki do mycia zębów, produkty perfumeryjne, olejki esencjo-
nalne, preparaty wybielające i  inne substancje do użytku w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania 

(111) 332759 (220) 2020 03 08 (210) 511182
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) PaWLIK KaTaRZyna KOnTROLOgIa, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pilates 100
(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 03, 29 01 11, 27 03 15, 02 01 08, 02 01 16, 02 01 23, 
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27 07 01, 27 07 11, 27 07 17, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 21 03 01
(510), (511) 41 usługi sportowe, usługi klubów sportowych, usługi 
rozrywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie edukacji sporto-
wej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi trenerskie w zakre-
sie sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, sport 
i fitness, organizowanie zajęć sportowych, wynajem sprzętu sporto-
wego, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie konkur-
sów sportowych, rezerwowanie obiektów sportowych, informacje 
na  temat sportu, udostępnianie wydarzeń sportowych za  pomocą 
strony internetowej, nauka pilatesu, instruktaż w zakresie gimnasty-
ki, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, udostępnianie obiektów 
i sprzętów gimnastycznych, lekcje gimnastyki, zajęcia gimnastyczne 

(111) 332760 (220) 2020 03 08 (210) 511183
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) hUnKIeWICZ TeReSa, hUnKIeWICZ KRZySZTOF 
PROWaDZenIe WyCIĄgÓW naRCIaRSKICh,  
POKOJe gOŚCInne SPÓłKa CyWILna, Szklarska Poręba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLIna SZCZĘŚCIa
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 03, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 06 01 02, 
06 01 04, 05 01 01, 05 01 08, 05 01 10, 05 01 16
(510), (511) 41 wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wynajem sprzę-
tu snowboardowego, usługi szkoleniowe w  dziedzinie narciarstwa, 
usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, udostępnianie ośrodków 
i sprzętu do sportów zimowych, udostępnianie stoków narciarskich, 
udostępnianie obiektów i  sprzętu narciarskiego, szkoły narciarskie, 
nauka jazdy na nartach, nauka jazy na snowboardzie, instruktaż w za-
kresie sportów zimowych, 43 wynajmowanie pokoi, wynajmowanie 
kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwaterowania 
na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowania tymczasowego w do-
mach i  mieszkaniach wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania 
tymczasowego, organizowanie i  udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za po-
średnictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania na  rzecz po-
dróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego 
zakwaterowania, udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwa-
terowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji doty-
czących rezerwacji zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w  zakresie kwater wczasowych, 
usługi w  zakresie zakwaterowania, zapewnianie umeblowanego 
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego w  domach i  mieszkaniach, organizowanie zakwatero-
wania dla turystów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, 
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania na  wakacje, usługi w  zakresie zakwate-
rowania wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w mieszkaniach wakacyjnych, usługi hotelowe, zapewnianie żywno-
ści i napojów w restauracjach, usługi świadczone przez bary bistro, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrz-
nego, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem (catering), restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 

z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stoli-
ków w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze 

(111) 332761 (220) 2020 03 08 (210) 511184
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) CZeKaJ anITa BaRBaRa PPhU PaSJa  
gaBIneT KOSMeTyCZny, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawaleria gaLeRIa KaWy I heRBaTy
(540) 

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 03 03 01, 03 03 15, 03 03 24, 11 03 04, 27 05 01, 29 01 12, 01 15 11
(510), (511) 30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, 
kawa rozpuszczalna, kawa liofilizowana, czekoladowa kawa, mrożo-
na kawa, kawa mielona, kawa niepalona, kawa w  formie parzonej, 
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
kawa słodowa, herbaty, mieszanki herbat, liście herbaty, herbata 
rozpuszczalna, herbata zielona, herbata jaśminowa, biała herbata, 
herbata miętowa, herbata czarna, herbaty owocowe, herbata mro-
żona, herbata szałwiowa, herbata imbirowa, herbata lipowa, herbata 
earl grey, herbata w torebkach, herbata z rumianku, herbata z dzikiej 
róży, napoje sporządzone z herbaty, herbatniki o smaku owocowym, 
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, sło-
dycze owocowe, słodycze lodowe, słodycze gotowane, słodycze 
nielecznicze, słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, słodycze 
do żucia, słodycze bez cukru, słodycze zawierające owoce, słodycze 
o smaku owocowym, nielecznicze słodycze w postaci skondensowa-
nej, nielecznicze słodycze w  postaci nugatu, nielecznicze słodycze 
w  postaci krówek, nielecznicze słodycze w  postaci toffi, piankowe 
słodycze na bazie cukru, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy 

(111) 332762 (220) 2020 03 08 (210) 511185
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) LeSZCZyŃSKa anna nIePODLegłe STUDIO TaTUaŻU, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKOTUSZ STUDIO TaTUaŻU
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 24, 29 01 12, 
01 01 01, 01 01 02, 01 01 10, 26 11 01, 26 11 06, 26 11 12
(510), (511) 44 salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu, kosmetycz-
ne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, laserowe usuwanie tatu-
aży, usługi tatuażu brwi, tatuowanie 
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(111) 332763 (220) 2020 03 08 (210) 511186
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) gaL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nasz gabinet alko Doctor aneta Krajewska
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka me-
dyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, 
świadczenie usług medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik me-
dycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne 
badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, 
poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniar-
ska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne 
w  celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w  na-
głych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, 
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie 
diagnozy chorób, usługi obrazowania medycznego, usługi badań 
medycznych związane z  diagnozowaniem i  leczeniem chorób, ba-
dania przesiewowe, usługi psychiatryczne, usługi analiz medycznych 
związane z  leczeniem pacjentów, doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, informacja medyczna, usługi informacji medycznej, udzie-
lanie informacji medycznej, udostępnianie raportów dotyczących 
badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy 
monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzie-
lanie informacji pacjentom w  zakresie zażywania leków, udzielanie 
informacji związanych z  usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie 
informacji związanych z usługami medycznymi, usługi doradcze do-
tyczące problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące produktów medycznych, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompila-
cja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących 
kwestii medycznych, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie terapii 
zajęciowej, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, porad-
nictwo związane z  terapią zajęciową, psychoterapia, psychoterapia 
holistyczna, usługi psychoterapeutyczne, usługi psychologów, ba-
dania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psy-
chologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, 
leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przepro-
wadzanie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psycho-
logicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią 
integralną, usługi w  zakresie oceny psychologicznej, badanie oso-
bowości do  celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen i  ba-
dań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych 
do celów medycznych, przygotowywanie profilów psychologicznych 
do  celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego le-
czenia dolegliwości medycznych, usługi w  zakresie psychologii dla 
osób indywidualnych i grup, doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, analiza zachowania do celów 
medycznych, konsultacje psychiatryczne, psychiatria, testy psychia-
tryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicz-
nej, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, 
usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi w zakresie 
leczenia uzależnień, leczenie pacjentów uzależnionych od  narkoty-
ków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, 
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależ-
nionych, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, leczenie 
uzależnienia od  narkotyków, leczenie odwykowe pacjentów nad-
używających środki odurzające, chirurgia, usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, usługi w  zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi 
w zakresie wkłuwania się do żył 

(111) 332764 (220) 2020 03 08 (210) 511187
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) ITBUD ZaKłaD nOWyCh MaTeRIałÓW BUDOWLanyCh 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Faktoria Betonu ITBUD-ZaKłaD nOWyCh MaTeRIałÓW 
BUDOWLanyCh SP  Z O O 

(540) 

(591) szary, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 24 17 01, 24 17 02, 
26 11 01, 26 11 05, 26 11 08, 26 11 10
(510), (511) 19 podłogi betonowe, wylewki podłogowe, niemetalo-
we płyty podłogowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe 
bloki do zastosowania w budowie podłóg, beton, płyty betonowe, 
belki betonowe, bloczki betonowe, sklepienia betonowe, ściany be-
tonowe, panele betonowe, beton do odlewania, beton na pomniki, 
rzeźby z  betonu, pojemniki betonowe, betonowe elementy bruko-
we, figury z betonu, betonowe materiały budowlane, betonowe ele-
menty budowlane, gotowe betonowe elementy budowlane, wyroby 
dekoracyjne z odlewów betonowych 

(111) 332765 (220) 2020 03 11 (210) 511280
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) CeMenT OŻaRÓW SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26 02 01, 26 02 03, 29 01 12
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszaniny chemiczne do  utwar-
dzania cementu, żużel [nawóz], nawozy mineralne, nawóz z krzemia-
nu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawo-
zy rolnicze, węglan wapnia w proszku, wypełniacze uzyskane z wę-
glanu wapnia, węglany, 19 cement, cement budowlany, mieszanki 
cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budow-
nictwie, zaprawa cementowa do  zastosowania w  budownictwie, 
cement gotowy do  użycia do  celów budowlanych, portlandzki ce-
ment żużlowy uzyskany w wielkich piecach, preparaty cementujące, 
cement żużlowo – wapienny, cement do  wypełniania, cementowe 
powłoki wzmacniające 

(111) 332766 (220) 2020 03 11 (210) 511282
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) CeMenT OŻaRÓW SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26 02 01, 26 02 03, 29 01 12
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszaniny chemiczne do  utwar-
dzania cementu, żużel [nawóz], nawozy mineralne, nawóz z krzemia-
nu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawo-
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zy rolnicze, węglan wapnia w proszku, wypełniacze uzyskane z wę-
glanu wapnia, węglany, 19 cement, cement budowlany, mieszanki 
cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budow-
nictwie, zaprawa cementowa do  zastosowania w  budownictwie, 
cement gotowy do  użycia do  celów budowlanych, portlandzki ce-
ment żużlowy uzyskany w wielkich piecach, preparaty cementujące, 
cement żużlowo – wapienny, cement do  wypełniania, cementowe 
powłoki wzmacniające 

(111) 332767 (220) 2020 03 10 (210) 511299
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) MaXIgRa FeMIna
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze 

(111) 332768 (220) 2020 03 11 (210) 511368
(151) 2020 10 21 (441) 2020 07 06
(732) DĘBSKa aLeKSanDRa, Sokołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLDaR
(510), (511) 29 jaja suszone, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja 
kacze, jaja kurze, jaja mrożone, jaja przepiórcze, jaja w proszku, jaja 
po szkocku, jaja ptasie i produkty z  jaj, białka jajek, białko do celów 
kulinarnych, koktajle jajeczne bezalkoholowe, żółtka jajek, masa jajo-
wa, 30 ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasta czekoladowe, ciasto 
śliwkowe, ciasto śniadaniowe, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasto 
kruche, ciasta, ciasto filo, lukrowane ciasto, ciasto francuskie, ciasto 
migdałowe, mieszanki ciasta, ciasto naleśnikowe, ciasto biszkoptowe, 
mrożone ciasto na ciastka, ciasto do pieczenia ciastek, kruche ciasto 
na ciastka, ciastka owsiane, ciastka makaroniki, ciastka serowe, ciast-
ka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka herbaciane, ciasteczka 
ryżowe, ciasteczka solone, ciasteczka cebulowe, smażone ciastecz-
ka, ciasteczka ptifurki, ciasteczka maślane, mieszanki do ciast, ciasta 
z bakaliami, ciasto w proszku, muszelki z ciasta, mąka na ciasto, ciasta 
z melasą, ciasta z kremem, ciasto na chleb, babeczki z ciasta płaskie, 
ciasta z cukierkami, ciasto makaronowe nadziewane, mrożone ciasta 
jogurtowe, ciasto na biszkopty, ciasta z dyni, ciasto na brownie, ciasto 
na pizzę, ciasto na wafle, ciasto zawierające mięso, ciasto w proszku, 
mrożone płaty ciasta, ciasto na wypieki, rurki waflowe, podłużne bisz-
kopty, ciasta owsiane spożywcze, ciasta z prosa, sopaipillas, mieszanki 
na ciastka, herbatniki, duńskie ciastka maślane, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i  ciasteczka, ciasteczka z  wróżbą, karintoh, ciasteczka 
w proszku, smażone ciasteczka plecione, chińskie ciasteczka księży-
cowe, mieszanki do sporządzania ciast, proszki do wyrobu ciast, go-
towe spody do ciast, czekoladowe ozdoby do ciast, słodkie dekoracje 
do ciast, lukier do polewania ciast, ciasto do wypieku empanadas, cia-
sto kruche z szynką, ciasto na bazie jaj, ciasta w polewie czekoladowej, 
lukrowane ciasta z owocami, mrożone ciasto na brownie, nieupieczo-
ne ciasto bez nadzienia, gotowe ciasto na placki, ciasta gotowe do pie-
czenia, produkty żywnościowe z ciasta, ciasto o przedłużonej trwało-
ści, masa do pieczenia ciasta, ciasto do robienia naleśników, słodkie 
lub słone ciasta, ciasto z  przyprawionymi owocami, ciasta na  bazie 
pomarańczy, ciasto na słodkie wypieki, topokki smażone ciastka ry-
żowe, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewa-
ne owocami, przekąski w  postaci ciast owocowych, wyroby czeko-
ladowe do  dekoracji ciast, placki z  ciasta z  nadzieniem owocowym, 
rogaliki z ciasta francuskiego, masa do pieczenia mrożonego ciasta, 
mieszanka na ciasto do tempury, ciasta z kremem, cienkie ciasto ba-
zowe do tart, porcje rozwałkowane ciasta na pierogi, spody z ciasta 
do  pizzy, ciasto na  japońskie pierożki gyoza, profiterole chrupiące 
ciasta z  kremem, ciastka na  bazie drożdży piwnych, mochi ciastka 
z ryżu prasowanego, chapsalltock klejące się ciasteczka ryżowe, ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, mrożone produkty z ciasta nadzie-
wane warzywami, ciasta czekoladowe wykonane z  czekoladowego 
biszkoptu, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone ciasto 
na biszkopty z Prato, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, 
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z owoców, mrożone produkty z ciasta nadziewane mię-
sem, ciasta w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maśla-
ne częściowo oblane czekoladą, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, przekąski 
z  kukurydzy w  formie ciasta francuskiego, yorkshire, puddingi, pie-

czone puddingi z  ciasta naleśnikowego, monaka ciasto ryżowe wy-
pełnione dżemem z fasoli, ciasteczka z pianką w czekoladzie zawie-
rające toffi, mochi-gashi słodkie ciastka z  prasowanego ryżu, gyuhi 
miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu, nadzienia na bazie czekolady 
do placków i ciast, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, 
kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, nadzie-
nie na  bazie kremu budyniowego do  tortów i  ciast, kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, koperty 
z ciasta na pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym won ton, okoshi 
ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego, ciasto do pie-
czenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywa-
nia, ciasto słodowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, wyrobów pie-
karniczych oraz nabiału w szczególności jaj, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących ar-
tykułów spożywczych, wyrobów piekarniczych oraz nabiału w szcze-
gólności jaj, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów 
spożywczych, wyrobów piekarniczych oraz nabiału w szczególności 
jaj, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów piekarniczych oraz 
nabiału w szczególności jaj 

(111) 332769 (220) 2020 03 11 (210) 511371
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) BLInK PRO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLInK PRO
(510), (511) 9 elektroniczne i  mechaniczne urządzenia pomiarowe 
w  zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, elektroniczne i  mecha-
niczne urządzenia pomiarowe czasu i  precyzji reakcji, elektroniczne 
i mechaniczne urządzenia pomiarowe zakresu pola widzenia peryfe-
ryjnego, elektroniczne i mechaniczne urządzenia pomiarowe koncen-
tracji, elektroniczne i  mechaniczne urządzenia pomiarowe i  diagno-
styczne w  zakresie psychofizyki, psychomotoryki i  motoryki (w  tym 
diagnostyki zaburzeń psychomotorycznych), inteligentne urządzenia 
pomiarowe do pomiaru czasu reakcji zawodników sportowych, ana-
lizy i  budowy cyfrowego modelu zawodnika w  zakresie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, 10 elektroniczne i mechaniczne maszyny do re-
habilitacji w zakresie motoryki i psychomotoryki, inteligentne maszy-
ny do  rehabilitacji w  zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 28 
elektroniczne i mechaniczne maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
wydolnościowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki,  

(111) 332770 (220) 2020 03 11 (210) 511376
(151) 2020 10 21 (441) 2020 07 06
(732) gLOBaL TRaDIng COMPany SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aiuto24 pl
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 02 09 15, 02 09 20, 16 01 06, 24 17 02, 26 04 18, 27 05 01, 
29 01 13, 14 01 05
(510), (511) 9 telefony cyfrowe i  komórkowe, zestawy słuchawkowe 
do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefonicz-
ne, ładowarki elektryczne, futerały do telefonów komórkowych, etui 
na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektronicz-
ne, urządzenia do odtwarzania dźwięku, słuchawki, przenośne elek-
troniczne urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, osobiste i mo-
bilne urządzenia elektroniczne do komunikowania się, zapisywania, 
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przechowywania, przetwarzania i dostarczania informacji użytkowni-
kowi, smartwatche, smartphony, tablety, urządzenia peryferyjne dla 
smartwatchy, smartphonów, tabletów, słuchawki, przewody i  kable, 
zasilacze napięciowe, pliki komputerowe audio, pliki komputerowe 
audio-video, interfejsy, komputerowe programy nagrane, programy 
komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy opera-
cyjne, sprzęt i osprzęt komputerowy, komputery, laptopy, modemy, 
routery, karty sieciowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów elektronicz-
nych, odbiorniki audio-video, odbiorniki radiowe i  telewizyjne, no-
śniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, 
sprzęt peryferyjny do  komputerów, twarde dyski, mikroprocesory, 
modemy, monitory, myszy komputerowe, nośniki danych magne-
tyczne i  optyczne, dyskietki, płyty kompaktowe CD i  DVD, odtwa-
rzacze CD, odtwarzacze DVD, odtwarzacze plików i dźwięku, notesy 
elektroniczne, podkładki pod myszy komputerowe, okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, oprawki 
do okularów, etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do oku-
larów, folie ochronne na telefony, smartphony, smartwatche, tablety, 
aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze elek-
troniczne, szkła ochronne na  telefony, smartphony, smartwatche, 
tablety, aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze 
elektroniczne, soczewki i przesłony ochronne na obiektywy aparatów 
fotograficznych i kamer wideo, 35 usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania i  prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i  usłu-
gowej, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
sprzętu elektronicznego, komputerowego i  telekomunikacyjnego, 
akcesoriów dla sprzętu elektronicznego, komputerowego i  teleko-
munikacyjnego, sprzedaż hurtowa i  detaliczna za  pośrednictwem 
Internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunika-
cyjnego, akcesoriów dla sprzętu elektronicznego, komputerowego 
i telekomunikacyjnego, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usłu-
gi informacji handlowej dotyczącej sprzętu elektronicznego, kompu-
terowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla sprzętu elektronicz-
nego, komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie i roz-
powszechnianie tekstów reklamowych, badania rynku, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie da-
nych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, 
prognozy ekonomiczne, badanie opinii publicznej 

(111) 332771 (220) 2020 03 12 (210) 511421
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) ZnaK ZOFa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DeZIn
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do  podłóg, antypoślizgowy 
wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, chemiczne pro-
dukty do  ożywiania kolorów do  użytku domowego [pranie], chus-
teczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki 
do  prania zapobiegające utracie koloru, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, detergenty, inne niż do  użytku w  procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, 
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydło 
dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, płyny do czyszcze-
nia przedniej szyby samochodowej, płyny do  pielęgnacji włosów, 
płyny do  płukania ust do  celów niemedycznych, powietrze sprę-
żone w  puszce do  czyszczenia i  odkurzania, preparaty antysta-
tyczne do  celów domowych, preparaty chemiczne do  czyszczenia 
do  użytku domowego, preparaty do  nabłyszczania liści roślin, pre-
paraty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, prepa-
raty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowe-
go, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, prze-
ciwpotowe mydła, szampony, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowe-
go, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania pod-
łóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wybielacze 
stosowane w  pralnictwie, zmywacze do  paznokci, 5 aerozole chło-

dzące do  celów medycznych, antybakteryjne środki do  mycia rąk, 
antyseptyki, wyposażone apteczki pierwszej pomocy, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do ce-
lów medycznych, gliceryna do celów medycznych, insektycydy, lecz-
nicze pasty do  zębów, lecznicze płyny do  włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekują-
ce, mydła lecznicze, odczynniki chemiczne do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i  tkanin, owadobójcze 
szampony dla zwierząt, płyny do  celów farmaceutycznych, płyny 
do  celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do  celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do  zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty do  odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne 
do  celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do  toalet chemicz-
nych, środki do oczyszczania powietrza, środki odkażające 

(111) 332772 (220) 2020 03 12 (210) 511430
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) ZnaK ZOFa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIReX
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do  podłóg, antypoślizgowy 
wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, chemiczne pro-
dukty do  ożywiania kolorów do  użytku domowego [pranie], chus-
teczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki 
do  prania zapobiegające utracie koloru, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, detergenty, inne niż do  użytku w  procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, 
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydło 
dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, płyny do czyszcze-
nia przedniej szyby samochodowej, płyny do  pielęgnacji włosów, 
płyny do  płukania ust do  celów niemedycznych, powietrze sprę-
żone w  puszce do  czyszczenia i  odkurzania, preparaty antysta-
tyczne do  celów domowych, preparaty chemiczne do  czyszczenia 
do  użytku domowego, preparaty do  nabłyszczania liści roślin, pre-
paraty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, prepa-
raty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowe-
go, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, prze-
ciwpotowe mydła, szampony, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowe-
go, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania pod-
łóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wybielacze 
stosowane w  pralnictwie, zmywacze do  paznokci, 5 aerozole chło-
dzące do  celów medycznych, antybakteryjne środki do  mycia rąk, 
antyseptyki, wyposażone apteczki pierwszej pomocy,, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do ce-
lów medycznych, gliceryna do celów medycznych, insektycydy, lecz-
nicze pasty do  zębów, lecznicze płyny do  włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekują-
ce, mydła lecznicze, odczynniki chemiczne do  celów medycznych 
lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i  tkanin, owadobójcze 
szampony dla zwierząt, płyny do  celów farmaceutycznych, płyny 
do  celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do  celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do  zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty do  odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne 
do  celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do  toalet chemicz-
nych, środki do oczyszczania powietrza, środki odkażające 

(111) 332773 (220) 2020 03 12 (210) 511432
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) ZnaK ZOFa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) K2 STeRIL MaX
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk 
do  podłóg, balsamy do  celów kosmetycznych, chemiczne produkty 
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki an-
tystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki do prania 
zapobiegające utracie koloru, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do  celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, lakier do włosów, 
mydła, mydła do  ożywiania koloru tkanin, mydło dezodoryzujące, 
pasta do butów, pasty do skór, płyny do czyszczenia przedniej szyby 
samochodowej, płyny do  pielęgnacji włosów, płyny do  płukania ust 
do celów niemedycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-
nia i  odkurzania, preparaty antystatyczne do  celów domowych, pre-
paraty chemiczne do  czyszczenia do  użytku domowego, preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, prepa-
raty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, 
preparaty do  prania, preparaty do  prania chemicznego, preparaty 
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do ce-
lów gospodarstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do  celów domowych, przeciwpotowe mydła, szampony, ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki do konserwacji skóry [pasty], środki 
do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapa-
chowe], wybielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci, 
5 aerozole chłodzące do  celów medycznych, antybakteryjne środki 
do  mycia rąk, antyseptyki, wyposażone apteczki pierwszej pomocy, 
balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku me-
dycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, deter-
genty do celów medycznych, gliceryna do celów medycznych, insek-
tycydy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, lecznicze 
płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze szampony 
dla zwierząt domowych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekują-
ce, mydła lecznicze, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szam-
pony dla zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do  celów medycznych, preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty 
do  odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne do  celów higienicz-
nych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczysz-
czania powietrza, środki odkażające 

(111) 332774 (220) 2019 11 21 (210) 507003
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) TaCTICa PhaRMaCeUTICaLS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nUD-OFF
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna 
żywność przystosowana do  celów medycznych, dietetyczne napo-
je przystosowane do  celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku 
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutycz-
ne, syropy do  użytku farmaceutycznego, tabletki do  celów farma-
ceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki 
do  celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, in-
halatory, urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, 
aparaty i instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych 

(111) 332775 (220) 2019 11 21 (210) 507004
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) WyDaWnICTWO SeIDeL-PRZyWeCKI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORUM eKSPLOaTaTORa
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 16 
czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, pe-
riodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej w czaso-
pismach, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, reklama, usługi prenumeraty 

(111) 332776 (220) 2019 11 21 (210) 507005
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) MeDIa TV PLUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIaT LeKaRZa nOWe TeRaPIe
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpo-
wszechnianie reklam, usługi marketingowe, usługi public relations 

(111) 332777 (220) 2019 11 21 (210) 507007
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) POLSKI ZWIĄZeK LeKKIeJ aTLeTyKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ldk!
(510), (511) 41 szkolenia sportowe 

(111) 332778 (220) 2019 11 21 (210) 507008
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) KaMaBen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej magic
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 27 05 01, 01 01 01, 29 01 14
(510), (511) 1 kleje do  celów przemysłowych, obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, sty-
ropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 
16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym 
kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, karto-
nów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, 
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli 

(111) 332779 (220) 2019 11 21 (210) 507009
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) WyDaWnICTWO SeIDeL-PRZyWeCKI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) technologia wody
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 01 15 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 
16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe, czasopisma facho-
we, periodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej 
w  czasopismach, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, reklama, usługi 
prenumeraty 

(111) 332780 (220) 2019 11 21 (210) 507010
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) FaaBeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allpack
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, ciemnofioletowy, 
jasnofioletowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, 
zielony
(531) 21 03 25, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 1 gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, 
klej do uszczelek samochodowych, klej drzewny do użytku przemy-
słowego, klej epoksydowy do  celów łączenia i  naprawy, klej guma 
arabska [nie do artykułów papierniczych lub do użytku domowego], 
klej kontaktowy do użytku z laminatami, klej kontaktowy do użytku 
z drewnem, klej rybi, inny niż do artykułów papierniczych, użytku do-
mowego lub do środków spożywczych, klej rybi inny niż do użytku 
biurowego, domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy, 
inny niż do  użytku papierniczego lub domowego, klej skrobiowy 
[nie do celów papierniczych lub do użytku domowego], klej żelatyno-
wy, klej żywiczno-spirytusowy do celów przemysłowych, klejące pre-
paraty do szczepienia drzew, klejące substancje do szczepienia drzew, 
kleje do afiszów, kleje do afiszy, kleje do bruku, kleje do butów, kleje 
do celów konstrukcyjnych, kleje do drukowania za pomocą sitodruku, 
kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do kładzenia płytek cera-
micznych, kleje do kładzenia płytek podłogowych, kleje do kładzenia 
powłok ściennych, kleje do nakładania na zewnętrzną powierzchnię 
pudełek kartonowych w celu zapobiegania ślizganiu się, kleje do na-
prawy opon, kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, kle-
je do obuwia, kleje do okładzin ściennych, kleje do ozdobnego bruku, 
kleje do plakatów, kleje do płytek, kleje do płytek ceramicznych, kleje 
do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje do płytek ścien-
nych, kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, kleje do po-
kryć podłogowych, kleje do połączeń metal-metal [inne niż do mate-
riałów piśmiennych lub użytku domowego], kleje do  powłok 
ceramicznych, kleje do  powłok sufitowych, kleje do  plakatów, kleje 
do  płytek, kleje do  płytek ceramicznych, kleje do  płytek podłogo-
wych, sufitowych i ściennych, kleje do płytek ściennych, kleje do po-
kryć dachowych nakładane na gorąco, kleje do pokryć podłogowych, 
kleje do połączeń metal-metal [inne niż do materiałów piśmiennych 
lub użytku domowego], kleje do powłok ceramicznych, kleje do przy-
klejania płytek ściennych, kleje do  przymocowywania płyt izolacyj-
nych, kleje do skór, kleje do szablonów do drukowania, kleje do szkła, 
kleje do tapetowania, kleje do tkanin do użytku przemysłowego, kleje 
do  użytku na  komponentach do  przezskórnego podawania leków, 
kleje do  użytku przemysłowego w  formie płatków, kleje do  użytku 
przemysłowego w  formie powłok, kleje do  użytku przemysłowego 
w formie łusek, kleje do użytku przemysłowego w formie granulek, 
kleje do użytku przemysłowego w formie wiórek, kleje do użytku przy 
oprawianiu książek, kleje do  użytku przy produkcji bandaży chirur-
gicznych, kleje do użytku przy produkcji sklejek, kleje do użytku przy 
produkcji mebli, kleje do  użytku przy produkcji powłok ściennych, 
kleje do użytku przy przenoszeniu wzorów na tkaniny, kleje do użytku 
w  fotografii, kleje do  użytku w  nauce, kleje do  użytku w  przemyśle 
mechanicznym, kleje do użytku w przemyśle elektrooptycznym, kleje 
do użytku w przemyśle elektroakustycznym, kleje do użytku w prze-
myśle elektronicznym, kleje do  użytku w  przemyśle budowlanym, 
kleje do wstawiania szyb, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje 
do wyrobów z cementu, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do za-
pobiegania luzowaniu się nakrętek do kół, kleje epoksydowe do użyt-
ku z betonem, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 
kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku, domo-
wego, kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, kleje kauczuko-
we [inne niż do użytku domowego lub do artykułów papierniczych], 

kleje [klejenie], kleje komercyjne [inne niż do  artykułów papierni-
czych lub do  użytku domowego], kleje konstrukcyjne do  użytku 
w  budownictwie, kleje konstrukcyjne do  użytku motoryzacyjnego, 
kleje kontaktowe, kleje lateksowe [nie  do  artykułów papierniczych 
lub do użytku domowego], kleje na bazie kauczuku do użytku prze-
mysłowego, kleje na bazie kauczuku [inne niż do użytku domowego 
lub do artykułów papierniczych], kleje na bazie wody do użytku prze-
mysłowego, kleje na bazie wody [inne niż do użytku domowego lub 
papierniczego], kleje pochodzenia syntetycznego do użytku przemy-
słowego, kleje poliuretanowe, kleje powierzchniowe [nie  do  użytku 
medycznego, papierniczego lub domowego], kleje przemysłowe 
do użytku w budownictwie, kleje przemysłowe do użytku w obróbce 
metali, kleje przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanaliza-
cyjnych, kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, 
kleje przewodzące [inne niż do użytku domowego lub z artykułami 
papierniczymi], kleje sitowe, kleje stosowane w  materiałach wiążą-
cych [przemysłowe], kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, 
kleje termotopliwe [inne niż do artykułów papierniczych lub do użyt-
ku domowego], kleje topliwe, kleje utwardzane promieniami ultrafio-
letowymi do  chipów półprzewodnikowych, kleje w  płynie, inne niż 
do użytku domowego lub do artykułów papierniczych, kleje z two-
rzyw sztucznych [nie do celów papierniczych lub domowych], kleje 
z żywicy syntetycznej do użytku przemysłowego, papier białkowany, 
papier chemiczny do  oznaczeń analitycznych, papier do  fotokopio-
wania [sensybilizowany], papier do kopiarek elektrostatycznych [sen-
sybilizowany], papier do kopiowania [sensybilizowany], papier do od-
bitek fotograficznych [sensybilizowany], papier do  światłokopii, 
papier do testów chemicznych [światłoczuły], papier do zapisu [sen-
sybilizowany], papier dwuazowy, papier fotograficzny nienaświetlo-
ny, papier fotograficzny o zwiększonej czułości do użycia w procesie 
termicznej sublimacji barwnika, papier fotograficzny [sensybilizowa-
ny chemicznie], papier fotometryczny, papier kolorowy [światłoczu-
ły], papier kserograficzny [sensybilizowany], papier kurkumowy, pa-
pier lakmusowy, papier nasączony barem, papier negatywowy, papier 
odczynnikowy, papier pokryty tworzywem sztucznym [sensybilizo-
wany], papier powlekany [światłoczuły], papier przeźroczysty [świa-
tłoczuły], papier reaktywny, papier światłoczuły, papier światłoczuły 
do  kopiowania, papier światłoczuły do  użytku w  obrazowaniu me-
dycznym, papier świecący [światłoczuły], papier termiczny [sensybili-
zowany], papier termoczuły [światłoczuły], papier testowy, sensybili-
zowany, papier w postaci arkuszy [sensybilizowany], papier w postaci 
luźnych arkuszy [sensybilizowany], papier w postaci pasków służący 
do kopiowania [sensybilizowany], papier w postaci rolek [sensybilizo-
wany], papier w  postaci siatek [sensybilizowany], papier w  rolkach 
do komputerów [światłoczuły], papier w rolkach do użytku w kalkula-
torach [sensybilizowany], papier w  rolkach [światłoczuły], papier 
wrażliwy na ucisk, papier z chemicznie zwiększoną czułością do uży-
cia w termografii, papier z powłoką foliową z domieszek żywicznych 
[sensybilizowany], 6 metalowe pasy do wiązania  stosowane na opa-
kowaniach, pudełka gotowe (opakowania) [metalowe], pudełka skła-
dane na płasko (opakowania) [metalowe], pakowanie i zawijanie (folie 
metalowe do-), pakowanie, owijanie i  zawijanie wyrobów metalo-
wych, aluminium (folia-), folia aluminiowa, folia aluminiowa lamino-
wana papierem, folia cynowa [staniol], folia metalowa do gotowania, 
folia metalowa do pakowania przez zawijanie, folia metalowa do pa-
kowania, blacha metalowa, taśma walcowana i  zwój taśmy (szpula), 
taśma miedziana, taśma stalowa, taśma stalowa [bednarka], kable 
(zaciski do-) metalowe, klamry [zaciski] metalowe, 16 automatyczne 
dozowniki taśmy klejącej do użytku biurowego, dozowniki taśmy kle-
jącej do użytku domowego lub biurowego, dwustronna taśma klejąca 
do użytku biurowego, folie klejące do artykułów papierniczych, klaj-
stry, kleje mączne do papieru lub do użytku domowego [papki mącz-
ne], klej biurowy, klej do drewna do użytku domowego, klej kauczu-
kowy do celów papierniczych, klej lateksowy do celów papierniczych 
lub domowych, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, 
klej z alg do celów papierniczych, klej z czerwonych alg do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego (funori), klej z gumy arabskiej 
do użytku papierniczego lub domowego, klej żelatynowy do użytku 
papierniczego lub domowego, klej żelatynowy z  krasnorostów 
do użytku biurowego lub domowego [funori], kleje do artykułów pa-
pierniczych, kleje do celów domowych, kleje do celów majsterkowa-
nia, kleje do celów papierniczych, kleje do materiałów biurowych lub 
do celów domowych, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domo-
wych, kleje do  papieru lub do  użytku domowego, kleje do  tkanin 
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do użytku domowego, kleje do użytku artystycznego, kleje do użytku 
biurowego, kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, kleje z brokatem 
do celów piśmienniczych, kleje z tworzyw sztucznych do użytku pa-
pierniczego lub domowego, materiały klejące do  celów papierni-
czych lub do  użytku domowego, nawilżacze do  powierzchni kleją-
cych [artykuły biurowe], pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, pasty i inne substancje klejące do artyku-
łów papierniczych lub celów domowych, podajniki do taśmy klejącej, 
taśma klejąca, taśma (klejąca-) [artykuły papiernicze], taśma klejąca 
[materiały piśmienne], taśma klejąca pakowa, taśmy klejące do celów 
papierniczych, taśmy klejące do pakowania, tkanina klejąca do mate-
riałów piśmiennych, kartony do dostarczania towarów, kartony do pa-
kowania, kartony na prezenty, kartony z tektury do pakowania, mate-
riały amortyzujące lub wyścielające wykonane z  papieru używane 
jako opakowania, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papie-
ru, opakowania kartonowe, opakowania książek, opakowania na pre-
zenty, opakowania na  prezenty z  tworzyw sztucznych, opakowania 
na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, szczelne opakowa-
nia z tektury, papier, papier termotransferowy, arkusze do pakowania 
z papieru, arkusze papieru [artykuły papiernicze], arkusze papieru za-
drukowane jednostronnie, artykuły papiernicze do pisania, artykuły 
papiernicze na  przyjęcia, materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wy-
konane z  opartych na  minerałach substytutach papieru, materiały 
opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, papier biblijny, pa-
pier celofanowy, papier celofanowy odporny na wilgoć, papier chłon-
ny, papier cięty laserowo, papier do celów domowych, papier do ce-
lów kuchennych, papier do  celów przemysłowych, papier do  celów 
rękodzielniczych, papier do drukarek laserowych, papier do drukowa-
nia fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], papier do dru-
kowania metodą sublimacji barwników, papier do druku cyfrowego, 
papier do  elektrokardiografów, papier do  etykietowania, papier 
do  fotokopiarek, papier do  kaligrafii, papier do  kalkomanii, papier 
do kopiowania, papier do kopiowania bez kalki, papier do kopiowania 
pokryty tworzywem sztucznym, papier do  korespondencji, papier 
do  kreślenia [papier milimetrowy jako produkt gotowy], papier 
do  maszyn do  pisania, papier do  maszyn rejestrujących, papier 
do otulania roślin, papier do owijania i pakowania, papier do owijania 
książek, papier do pakowania prezentów, papier do pakowania pro-
chu strzelniczego, papier do  pieczenia, papier do  pisania [listowy], 
papier do przesyłania faksów, papier do radiogramów, papier do re-
produkcji, papier do  składania origami, papier do  użycia w  branży 
graficznej, papier do użytku jako materiał na certyfikaty akcji (shoken-
shi), papier do użytku na stolach do badań, papier do użytku przy pro-
dukcji chust chirurgicznych, papier do użytku w produkcji tapet, pa-
pier do  wykładania półek, papier do  wyrobu papierów falistych, 
papier do  wyrobu toreb i  worków, papier do  wyściełania, papier 
do zawijania, papier drukarski, papier drukarski superkalandrowany, 
papier elektrostatyczny, papier falisty, papier filtracyjny, papier filtra-
cyjny [bibuła], papier firmowy, papier fluorescencyjny, papier gazeto-
wy, papier higieniczny, papier i karton, papier ilustracyjny, papier imi-
tujący skórę, papier impregnowany parafiną [papier woskowany], 
papier japoński, papier japoński (torinoko-gami), papier kalandrowa-
ny, papier katalogowy, papier kserograficzny, papier kuchenny w rol-
kach, papier kwasoodporny, papier laminowany, papier liniowany 
[gotowy produkt], papier listowy, papier listowy [produkty gotowe], 
papier listowy z nagłówkiem, papier mâché, papier manilowy, papier 
maskujący, papier matowy, papier matrycowy [gotowy produkt], pa-
pier metalizowany do pakowania prezentów, papier milimetrowy, pa-
pier mimeograficzny, papier na artykuły spożywcze, papier na czaso-
pisma, papier na  japońskie ekrany przesuwne (shoji-gami), papier 
na  japońskie wewnętrzne ścianki przesuwne (fusuma-gami), papier 
na  koperty, papier na  oprawy książek, papier na  publikacje, papier 
na  świadectwa posiadania akcji, papier na  torebki i  worki, papier 
na  wizytówki [produkt półprzetworzony], papier nasączony olejem 
używany do  pakowania, papier nutowy, papier o  strukturze plastra 
miodu, papier odporny na pleśń, papier offsetowy, papier offsetowy 
do drukowania broszur, papier olejoodporny, papier olejowy na pa-
pierowe parasolki (kasa-gami), papier pakowy [siarczanowy], papier 
parafinowany, papier parafinowany [inny niż do użytku w budownic-
twie], papier pelur, papier pergaminowy, papier pocztówkowy, papier 
powlekany, papier powlekany do  owijania kwiatów i  kompozycji 
kwiatowych, papier proofingowy, papier przebitkowy, papier (przyci-
ski do-), papier rolowany do drukarek, papier rysunkowy, papier ryżo-
wy, papier samokopiujący, papier samoprzylepny, papier serwetko-

wy, papier srebrny, papier stenograficzny, papier stosowany 
do produkcji torebek do herbaty, papier świecący, papier syntetyczny, 
papier (taśmy z-), papier termoczuły, papier termotransferowy, papier 
tłuszczoodporny, papier toaletowy w rolkach, papier w arkuszach [ar-
tykuły piśmienne], papier w  masowych ilościach, papier welinowy, 
papier włóknisty, papier wodoodporny, papier wodoodporny [inny 
niż używany w budownictwie], papier woskowany typu bond, papier 
wykonany z  morwy papierowej (kohzo-gami), papier wykonany 
z morwy papierowej (tengujosi), papier wysokiej jakości [typu bond], 
papier wysokiej jakości z recyklingu [typu bond], papier xuan do chiń-
skiego malarstwa i  kaligrafii, papier z  makulatury, papier z  miazgi 
drzewnej, papier z tkaniny, papier zabezpieczony, papier zawierający 
mikę, papier zeszytowy, folia, folia bąbelkowa do  pakowania, folia 
do pakowania prezentów, folia korekcyjna do maszyn do pisania, folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, folia przylepna z two-
rzyw sztucznych do  pakowania, folia samoprzylegająca z  tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia spożywcza, folia wodo-
odporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z octanu celulozy 
do zawijania, folia z octanu celulozy do pakowania, folia z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, nawija-
na na  rolkę folia z  tworzywa sztucznego do  pakowania produktów 
farmaceutycznych, nawijana na  rolkę folia z  tworzywa sztucznego 
do  pakowania urządzeń elektronicznych, torby wyścielane folią bą-
belkową do pakowania, dwustronna taśma klejąca do użytku biuro-
wego, dwustronna taśma przylepna do  użytku domowego, taśma 
do woreczków na żywność do użytku w zamrażarkach, taśma klejąca, 
taśma (klejąca-) [artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały pi-
śmienne], taśma klejąca pakowa, taśma przylepna (dozowniki-) [arty-
kuły biurowe], taśma uszczelniająca do celów biurowych, drukowane 
etykietki papierowe, drukowane etykiety na  bagaż, drukowane za-
bawne etykiety na  butelki z  winem, etykietki na  prezenty, etykietki 
z  ceną, etykiety adresowe, etykiety kartonowe na  bagaż, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
kartonu, etykiety papierowe do ścierania na mokro, etykiety papiero-
we na bagaż, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, ety-
kiety wysyłkowe, etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, 
maszyny do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego, 
papier do etykietowania, papierowe etykietki identyfikacyjne, papie-
rowe etykietki na prezenty, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biuro-
wy], samoprzylepne etykiety drukowane, taśmy do przenośnych dru-
karek etykiet [artykuły biurowe], urządzenia do  etykietowania 
do użytku biurowego, urządzenia ręczne do etykietowania, wzmoc-
nione etykiety do  materiałów piśmiennych, 17 arkusze powlekane 
substancjami klejącymi do  użytku w  produkcji, arkusze tworzyw 
sztucznych powlekane substancjami klejącymi, arkusze z  tworzyw 
sztucznych pokryte klejem do użytku w produkcji, folie pokryte sub-
stancjami klejącymi do  użytku w  produkcji, folie z  octanu celulozy 
używane przy produkcji taśm klejących, klejąca taśma uszczelniająca 
do  spoin dachowych, klejące mieszanki uszczelniające, klejące mie-
szanki wodouszczelniające, kleje izolacyjne, materiały klejące w  for-
mie taśm [inne niż do użytku w gospodarstwie domowym, do użytku 
medycznego i artykuły papiernicze], materiały klejące w formie pasm 
[inne niż do użytku domowego, medycznego, biurowego], nieprze-
puszczalne taśmy klejące do  koszy dachowych, nieprzepuszczalne 
taśmy klejące do krawędziowania dachów, opaski klejące do uszczel-
niania kartonów do użytku przemysłowego lub komercyjnego, papie-
rowe taśmy klejące inne niż do gospodarstwa domowego, celów me-
dycznych lub papierniczych, paski pokryte substancjami klejącymi 
do stosowania w produkcji, srebrna taśma klejąca, taśma klejąca opa-
kowaniowa, taśmy do  klejenia błon fotograficznych, taśmy klejące 
do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie domowym i z ma-
teriałami piśmiennymi, taśmy klejące do pokryć podłogowych, taśmy 
klejące do użytku z dywanami, taśmy klejące do zabezpieczania dy-
wanów przed przesuwaniem się, taśmy klejące dwustronne [inne niż 
do  użytku domowego, medycznego lub związanego z  materiałami 
piśmiennymi], taśmy klejące, inne niż do  artykułów papierniczych 
oraz inne niż do użytku medycznego lub domowego, taśmy klejące 
nie do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiała-
mi piśmiennymi, taśmy, paski i błony klejące, taśmy powlekane sub-
stancjami klejącymi do użytku w produkcji, wodoodporna taśma kle-
jąca, gumowe opakowania do pojemników transportowych, materiały 
z tworzyw sztucznych w postaci wiórów do użytku jako opakowania, 
ochronne opakowania kauczukowe, opakowania [amortyzujące i wy-
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ściełające] z gumy, opakowania gumowe, opakowania gumowe [wy-
ściółka], klejąca taśma uszczelniająca do  spoin dachowych, srebrna 
taśma klejąca, taśma antykorozyjna, folia do laminowania (aktywowa-
na cieplnie) z nadrukiem, folia laminacyjna do nakładania na podłoża, 
folia laminowana do nakładania na podłoże, folia polimerowa stoso-
wana do produkcji obwodów elektronicznych, folia polipropylenowa, 
inna niż do pakowania, folia poliuretanowa do użytku przy laminowa-
niu szkła, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, folia 
poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, folia 
poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i  izolowaniu, folia poli-
uretanowa do użytku jako ochrona przed wilgocią, folia poliuretano-
wa, inna niż do pakowania, folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowa-
nia], folia z  celulozy regenerowanej, inna niż do  pakowania, folia 
z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania, folia z octanu ce-
lulozy stosowana jako materiał do wypełniania inna niż do zawijania], 
folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, gruba folia polipro-
pylenowa, inna niż do pakowania, metalowa folia do izolacji budyn-
ków, taśma elektroizolacyjna, taśma elektryczna, taśma kauczukowa 
do  izolacji, taśma klejąca opakowaniowa, taśma łączeniowa do płyt 
kartonowo-gipsowych, taśma maskująca, taśma maskująca do celów 
przemysłowych, taśma przylepna antypoślizgowa do  zastosowania 
podłogowego, taśma samoprzylepna do  opakowań, taśma uszczel-
niająca do połączeń rurowych, taśma uszczelniająca do użytku z izo-
lowanym szkłem, taśma uszczelniająca do  użytku w  samochodach, 
taśma uszczelniająca do  użytku domowego, taśma uszczelniająca 
z masy bitumicznej z warstwą metalu [inna niż dla budownictwa], wo-
doodporna taśma klejąca, kauczuk syntetyczny, kauczuk syntetyczny 
w postaci arkuszy, kauczuk syntetyczny w postaci bloczków, kauczuk 
syntetyczny w postaci beli, zaciski do kabli z gumy, zaciski gumowe 
do rur, zaciski z gumy do kabli taśmowych 

(111) 332781 (220) 2019 11 21 (210) 507013
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) KaMaBen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magic
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01 01 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 1 kleje do  celów przemysłowych, obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, sty-
ropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 
16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym 
kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, karto-
nów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, 
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i  puzzli, papier, 
tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki 
rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z  farbami (artykuły szkol-
ne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, 
kalendarze, kalki, korektory, kreda do  pisania, temperówki, kredki, 
ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 
tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonet-
ki, 21 pojemniki na kleje 

(111) 332782 (220) 2019 11 21 (210) 507014
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) KaMaBen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magiczny

(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01 01 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 1 kleje do  celów przemysłowych, obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, sty-
ropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 
16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym 
kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, karto-
nów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, 
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i  puzzli, papier, 
tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki 
rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z  farbami (artykuły szkol-
ne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, 
kalendarze, kalki, korektory, kreda do  pisania, temperówki, kredki, 
ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 
tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonet-
ki, 21 pojemniki na kleje 

(111) 332783 (220) 2019 11 21 (210) 507019
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) ZaWIła PIOTR Z LIFT TRanS, Jasło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaLInOWy nOS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej butelek szkla-
nych, balonów szklanych, słoików, dzbanków szklanych, lejków, sitek, 
filtrów, łyżek, korkociągów, mieszadeł, garnków, otwieraczy do  bu-
telek, kubków, pojemników fermentacyjnych, wiader do  płukania, 
za  pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci In-
ternet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zakrętek do butelek, 
korków do  butelek, kapsli, beczek drewnianych, beczek szklanych, 
zamknięć do  pojemników i  butelek, regałów na  butelki, za  pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej samoprzylepnych etykiet drukowa-
nych i  książek dotyczących domowej produkcji napojów alkoholo-
wych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drożdży 
gorzelniczych, drożdży winiarskich dodatków smakowych do  wina, 
dodatków smakowych do piwa, dodatków smakowych do nalewek, 
esencji smakowych, koncentratów owocowych, zaprawek do  alko-
holu, przypraw, zestawów piwowarskich, za  pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej w  zakresie pożywek dla drożdży, enzymów 
do  użytku w  napojach, środków do  klarowania win i  soków, węgla 
aktywnego, za  pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ekstraktów 
napojów alkoholowych, za  pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie aparatury destylacyjnej, urządzeń destylacyjnych, tabore-
tów gazowych, aparatury do produkcji wina, za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej alkoholomierzy, cukromierzy, termometrów, 
menzurek, za  pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej akceso-
riów do domowego wyrobu wędlin, w szczególności szynkowarów, 
haków do wędzenia mięs, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
akcesoriów do domowego wyrobu serów, w szczególności form se-
rowarskich, pędzli serowarskich, za  pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej urządzeń do przerobu owoców, w szczególności wyciska-
rek do owoców, rozdrabniarek do owoców, drylownic, sokowników, 
pras do owoców, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzeda-
ży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej akceso-
riów do zlewania trunków, w szczególności wężyków, rurek fermen-
tacyjnych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
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sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drobnego agD 
w szczególności wag kuchennych, moździerzy, korkownic, kapslow-
nic, zaciskarek do butelek, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie środków do dezynfekcji butelek, za pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet 

(111) 332784 (220) 2019 11 21 (210) 507020
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) SOLgaR POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FeMaLe MULTIPLe
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy, 
preparaty witaminowe 

(111) 332785 (220) 2019 11 21 (210) 507022
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) WyDaWnICTWO SeIDeL-PRZyWeCKI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TeChnOLOgIa WODy
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 
16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe, czasopisma facho-
we, periodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej 
w  czasopismach, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, reklama, usługi 
prenumeraty 

(111) 332786 (220) 2019 11 21 (210) 507025
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) KaMaBen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej magiczny
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01 01 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 1 kleje do  celów przemysłowych, obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, sty-
ropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 
16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym 
kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, karto-
nów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, 
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli 

(111) 332787 (220) 2019 11 21 (210) 507026
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) ZaWIła PIOTR Z LIFT TRanS, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malinowy nos pl
(540) 

(591) ciemnoróżowy, różowy, ciemnoczerwony, jasnobrązowy, 
szary, biały, czarny
(531) 02 01 01, 02 01 18, 02 01 23, 11 03 01, 27 05 01, 27 05 05, 
27 05 17, 29 01 15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej butelek szkla-
nych, balonów szklanych, słoików, dzbanków szklanych, lejków, sitek, 
filtrów, łyżek, korkociągów, mieszadeł, garnków, otwieraczy do  bu-

telek, kubków, pojemników fermentacyjnych, wiader do  płukania, 
za  pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci In-
ternet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zakrętek do butelek, 
korków do  butelek, kapsli, beczek drewnianych, beczek szklanych, 
zamknięć do  pojemników i  butelek, regałów na  butelki, za  pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej samoprzylepnych etykiet drukowa-
nych i  książek dotyczących domowej produkcji napojów alkoholo-
wych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drożdży 
gorzelniczych, drożdży winiarskich, dodatków smakowych do  wina, 
dodatków smakowych do piwa, dodatków smakowych do nalewek, 
esencji smakowych, koncentratów owocowych, zaprawek do  alko-
holu, przypraw, zestawów piwowarskich, za  pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej w  zakresie pożywek dla drożdży, enzymów 
do  użytku w  napojach, środków do  klarowania win i  soków, węgla 
aktywnego, za  pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ekstraktów 
napojów alkoholowych, za  pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie aparatury destylacyjnej, urządzeń destylacyjnych, tabore-
tów gazowych, aparatury do produkcji wina, za pośrednictwem sta-
cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej alkoholomierzy, cukromierzy, termometrów, 
menzurek, za  pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej akceso-
riów do domowego wyrobu wędlin, w szczególności szynkowarów, 
haków do wędzenia mięs, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
akcesoriów do domowego wyrobu serów, w szczególności form se-
rowarskich, pędzli serowarskich, za  pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej urządzeń do przerobu owoców, w szczególności wyciska-
rek do owoców, rozdrabniarek do owoców, drylownic, sokowników, 
pras do owoców, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzeda-
ży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej akceso-
riów do zlewania trunków, w szczególności wężyków, rurek fermen-
tacyjnych, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drobnego agd 
w szczególności wag kuchennych, moździerzy, korkownic, kapslow-
nic, zaciskarek do butelek, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie środków do dezynfekcji butelek, za pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet 

(111) 332788 (220) 2019 11 21 (210) 507023
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) WyDaWnICTWO SeIDeL-PRZyWeCKI SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKSPLOaTaTORa forum
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 01 15 15, 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 
16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe, czasopisma facho-
we, periodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej 
w  czasopismach, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, reklama, usługi 
prenumeraty 

(111) 332789 (220) 2019 11 21 (210) 507027
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) DeSIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Polkowice (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) PPa D-105
(510), (511) 1 akceleratory do  przyspieszania reakcji chemicznych, 
bezchlorowe mieszaniny utleniające do wanien do gorących kąpieli, 
bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, bezchlorowe mie-
szaniny utleniające do spa, biochemiczne substancje [inne niż do ce-
lów medycznych], chemiczne czynniki synergiczne, chemiczne pre-
paraty do  uzdatniania gleby, chemiczne środki czyszczące 
do  stosowania w  procesach przemysłowych, chemiczne środki 
oczyszczające do  użytku w  przemysłowych procesach produkcyj-
nych, chemiczne środki oczyszczające gaz, chemiczne środki pomoc-
nicze do przemysłu włókienniczego, chemiczne środki pomocnicze 
do  przemysłu papierniczego, chemiczne środki rozjaśniające 
do  użytku przemysłowego, chemiczne środki wspomagające 
do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w nauce, che-
miczne środki wspomagające do  użytku w  przemyśle, chemiczne 
substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, chemiczne substancje do użytku w produkcji, 
chemikalia czyszczące, chemikalia do celów oczyszczania wody, che-
mikalia do  chromatografii, chemikalia do  oczyszczania ścieków 
do  użytku przemysłowego, chemikalia do  stosowania w  przemyśle 
elektronicznym, chemikalia do  stosowania w  zapobieganiu szkód 
ekologicznych u roślin, chemikalia do stosowania w procesach uzdat-
niania wody, chemikalia do uzdatniania wody, chemikalia do użytku 
w basenach chemikalia do użytku w kąpielach zanurzeniowych [inne 
niż medyczne lub weterynaryjne], chemikalia do użytku w przemyśle 
agrochemicznym, chemikalia do  użytku w  przemyśle motoryzacyj-
nym, chemikalia do użytku w produkcji farmaceutyków, chemikalia 
do  użytku w  przemyśle mikroelektronicznym, chemikalia o  właści-
wościach przeciwdrobnoustrojowych [inne niż medyczne lub wete-
rynaryjne], chemikalia przemysłowe, chemikalia stosowane w pato-
logii [inne niż medyczne i  weterynaryjne], chemikalia używane 
do  produkcji materiałów lub tkanin, chemikalia używane w  rolnic-
twie, chloran sodu, chlorany, ciecze do czyszczenia podczas proce-
sów produkcyjnych, dodatki chemiczne, dodatki chemiczne do de-
zynfekcji wody, dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, 
dodatki chemiczne do  nawozów, dodatki chemiczne do  obróbki 
masy papierniczej, dodatki chemiczne do pestycydów, dodatki che-
miczne do płuczek wiertniczych stosowanych w odwiertach nafto-
wych, dodatki chemiczne do płynów wiertniczych, dodatki anemicz-
ne do  produktów naftowych, dodatki chemiczne do  spoiw 
stosowanych w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne do stabi-
lizacji otworów wiertniczych w odwiertach naftowych, dodatki che-
miczne do  stosowania przy wierceniu podziemnych szybów gazo-
wych, dodatki chemiczne do  stosowania w  wierceniu, dodatki 
chemiczne do stosowania przy remoncie kapitalnym podziemnych 
szybów, dodatki chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków, 
dodatki chemiczne do  użycia w  płuczkach wiertniczych, dodatki 
chemiczne do użytku w wierceniu podziemnych szybów naftowych, 
dodatki chemiczne do  użytku w  oczyszczaniu wody, dodatki che-
miczne do użytku w przemyśle, dodatki chemiczne do użytku w re-
alizacji podziemnych szybów gazowych, dodatki do wody do druku 
offsetowego, katalizatory chemiczne stosowane w oczyszczaniu ga-
zów syntezowych i  olefinów, katalizatory chemiczne stosowane 
w eksploatacji zakładów produkcyjnych syntezy metanolu, kataliza-
tory biochemiczne, katalizatory, katalizatory do krakingu stosowane 
w przemyśle naftowym, katalizatory do krakowania węglowodorów, 
katalizatory do procesów chemicznych i biochemicznych, katalizato-
ry do stosowania w procesach chemicznych, katalizatory do użytku 
w  produkcji przemysłowych środków chemicznych, katalizatory 
do  użytku w  procesach niebiologicznych, katalizatory do  użytku 
w  procesie rafinacji węglowodorów, katalizatory do  użytku w  pro-
dukcji gumy, mieszaniny chemiczne do obróbki tkanin, mieszaniny 
chemiczne do pochłaniania węglowodorów, mieszaniny chemiczne 
do stosowania w przemyśle budowlanym wodno-lądowym, miesza-
niny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszani-
ny chemiczne do  wytwarzania papieru, mieszaniny chemiczne 
do wykańczania tkanin, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy uży-
wane w  procesach produkcyjnych, mieszaniny odczynników che-
micznych, inne niż do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
mieszaniny odczynników chemicznych w formie zestawów, inne niż 
do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny ozonu 
i  tlenu (O), inne niż do  celów medycznych, mieszanki chemiczne 
do użytku w wierceniu szybów i ich konserwacji, mieszanki chemicz-

ne do  kontroli wycieku niebezpiecznych odpadów, nadchlorany, 
nadtlenki nieorganiczne do  użytku w  ogrodnictwie, nadtlenki nie-
organiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użyt-
ku w gospodarce leśnej, nieorganiczne środki strącające do oczysz-
czania wody pitnej, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania 
ścieków, nieorganiczne substancje chemiczne do celów przemysło-
wych, nieorganiczne substancje chemiczne do użytku naukowego, 
nieorganiczne związki chemiczne, odczynniki chemiczne do  celów 
naukowych, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
odczynniki chemiczne do  celów nie  medycznych, odczynniki che-
miczne do celów laboratoryjnych, inne niż do użytku medycznego 
lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do określania podatno-
ści, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynni-
ki chemiczne do odkażania gazów, odczynniki chemiczne do oczysz-
czania gazów, odczynniki chemiczne do stosowania w biotechnologii, 
inne niż do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki 
chemiczne do użytku w diagnozie, inne niż do użytku medycznego 
lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do identyfikacji mikro-
organizmów inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
odczynniki chemiczne do  badania zawartości chloru, odczynniki 
chemiczne dla biologii molekularnej, inne niż do użytku medyczne-
go lub weterynaryjnego, odczynniki analityczne [inne niż do użytku 
medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki chemiczne 
do użytku w testach analitycznych, inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do użytku w identyfika-
cji drożdży przy użyciu asymilacji cukrów, odczynniki chemiczne 
do  użytku w  przemyśle, odczynniki chemiczne do  użytku w  bada-
niach genetycznych, odczynniki chemiczne, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne stosowane 
w testach diagnostycznych, inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, odczynniki chemiczne stosowane z  analizatorami im-
munologicznymi, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nego, odczynniki diagnostyczne do  celów naukowych, odczynniki 
diagnostyczne, nie  do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
odczynniki diagnostyczne, inne niż do użytku w  laboratoriach me-
dycznych, odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie 
biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, odczynniki diagnostycz-
ne, inne niż do użytku medycznego, do sprzedaży w zestawach, od-
czynniki diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, od-
czynniki diagnostyczne in  vivo do  użytku naukowego, odczynniki 
do  analiz chemicznych, odczynniki do  analiz bakteriologicznych 
wody kultur [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryj-
nych], odczynniki do  amplifikacji kwasu nukleinowego [inne niż 
do celów medycznych], odczynniki do analizy chemicznej, odczynni-
ki do analiz mikrobiologicznych [inne niż do użytku medycznego lub 
celów weterynaryjnych], odczynniki do badań do użytku przemysło-
wego, odczynniki do badań [inne niż do użytku medycznego], od-
czynniki do  badań medycznych, odczynniki do  badań naukowych, 
odczynniki do  celów przemysłowych, odczynniki do  celów nauko-
wych, odczynniki do badania na odporność, inne niż do użytku me-
dycznego, odczynniki do celów badawczych, odczynniki do badań 
naukowych lub medycznych, odczynniki do  testów chemicznych 
[inne niż medyczne lub weterynaryjne], odczynniki do  stosowania 
w urządzeniach naukowych do analizy chemicznej i biologicznej, od-
czynniki do testowania roztworów wodnych [inne niż do użytku me-
dycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do  testowania 
sterylności sprzętu medycznego, odczynniki do testowania sterylno-
ści farmaceutyków i  wstrzykiwanych roztworów, odczynniki do  te-
stowania wody, odczynniki do  użytku naukowego, odczynniki 
do  użytku w  analizach [inne niż do  użytku medycznego lub celów 
weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach geofizycznych, 
odczynniki do  użytku w  analizach środowiskowych, odczynniki 
do  użytku w  diagnostyce in  vitro [inne niż medyczne], odczynniki 
do użytku w badaniach geofizycznych, odczynniki do użytku w pró-
bach analitycznych [inne niż do użytku medycznego lub weteryna-
ryjnego], odczynniki do użytku w procesach biologicznych [inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych], odczynniki do użytku 
z analizatorami [inne niż do użytku medycznego lub celów wetery-
naryjnych], odczynniki do  wytrawiania do  użytku przemysłowego, 
odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji, odczynniki i pre-
paraty diagnostyczne, z wyjątkiem tych do użytku medycznego i we-
terynaryjnego, odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego, od-
czynniki laboratoryjne [inne niż do  użytku medycznego lub celów 
weterynaryjnych], odczynniki laboratoryjne do  użytku naukowego 
przy analizowaniu węglowodorów, odczynniki używane do  badań 
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środowiskowych, odczynniki używane do  testów diagnostycznych 
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], płuczki wiert-
nicze do użytku w wierceniu szybów naftowych, płuczki wiertnicze 
(dodatki chemiczne do-), płuczki do wiercenia skał, płyny do użytku 
w  transporcie materiałów cząsteczkowych w  szybach naftowych, 
płyny do  użytku w  transporcie materiałów cząsteczkowych w  szy-
bach gazowych, płyny do użytku w transporcie materiałów cząstecz-
kowych w  szybach geotermalnych, płyny do  użytku w  transporcie 
materiałów cząsteczkowych w studniach wodnych, płyny do wierce-
nia skał, płyny wspomagające do  użytku wraz z  dodatkami do  iło-
wych płuczek wiertniczych, płyny wspomagające do  użytku wraz 
z dodatkami do papieru, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], 
preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do analizy 
laboratoryjnej, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty chemiczne do  analiz laboratoryjnych (inne niż do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych), preparaty chemiczne do  celów 
naukowych, inne niż do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
preparaty chemiczne do  biologicznej obróbki ścieków, preparaty 
chemiczne do celów naukowych [innych niż do użytku medycznego 
lub weterynaryjnego], preparaty chemiczne do oczyszczania wody, 
preparaty chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym, pre-
paraty chemiczne do użytku w wytwarzaniu papieru, preparaty che-
miczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do użytku przy obróbce odwiertów, preparaty chemicz-
ne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty che-
miczne do  użytku przy zmiękczaniu wody, preparaty chemiczne 
do użytku przemysłowego, preparaty chemiczne do wiązania gazo-
wych odpadów przemysłowych, preparaty chemiczne do  zapobie-
gania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się 
tłuszczu w ściekach, preparaty chemiczne do zapobiegania groma-
dzenia się tłuszczu w tłuszczownikach, preparaty chemiczne do za-
pobiegania patogennym infekcjom u  roślin, preparaty chemiczne 
do  zobojętniania wody, preparaty chemiczne przeznaczone 
do oczyszczania wody w basenach pływackich, preparaty chemiczne 
stosowane w  oczyszczaniu wody, preparaty chemiczne stosowane 
w  produkcji biocydów, preparaty diagnostyczne do  celów nauko-
wych, preparaty diagnostyczne do  użytku naukowego lub badaw-
czego, inne niż do  użytku medycznego, preparaty diagnostyczne 
do  użytku naukowego lub badawczego, preparaty diagnostyczne 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty dia-
gnostyczne stosowane w  pracach naukowych, preparaty do  biolo-
gicznego oczyszczania wody, preparaty do czyszczenia przemysło-
wego stosowane w  procesach produkcyjnych, preparaty do   
klarowania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do uzdatnia-
nia wody, preparaty do  zmiękczania wody, preparaty oksydacyjne, 
produkty chemiczne do celów biotechnologicznych [przemysłowe], 
produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne 
do  oczyszczania ścieków, produkty chemiczne do  oczyszczania 
wody w basenach spa (z możliwością pływania), produkty chemiczne 
do  płuczek wiertniczych, produkty chemiczne do  płynów wiertni-
czych, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości owoców, 
produkty chemiczne do  podtrzymywania świeżości żywności dla 
zwierząt, produkty chemiczne do  podtrzymywania świeżości wa-
rzyw, produkty chemiczne do  podtrzymywania świeżości kwiatów 
ciętych, produkty chemiczne do stosowania w wodnych systemach 
grzewczych, produkty chemiczne do utrzymywania świeżości i kon-
serwacji żywności, produkty chemiczne do uzdatniania wody pitnej, 
produkty chemiczne do  uzdatniania wody, produkty chemiczne 
do  zmiękczania wody, produkty chemiczne stosowane w  toczeniu 
chorób roślin, produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w na-
uce, produkty chemiczne stosowane do separacji [inne niż medycz-
ne lub weterynaryjne], produkty chemiczne stosowane w przemyśle, 
przemysłowe nieorganiczne środki chemiczne, przemysłowe sub-
stancje chemiczne stosowane w  uzdatnianiu wody chłodzącej 
w  obiegowych systemach chłodzących, przemysłowe środki che-
miczne do  użytku w  produkcji lakierów, przemysłowe środki che-
miczne do użytku w produkcji pokostów, przemysłowe środki che-
miczne wskazujące na ukończenie procesu sterylizacji, sole sodowe 
[preparaty chemiczne], sole sodowe (związki chemiczne), środki che-
miczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla le-
śnictwa, z  wyjątkiem fungicydów herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, 
z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki che-

miczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z  wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom, środki chemiczne do analizy laboratoryjne, oprócz środków 
do celów medycznych i weterynaryjnych, środki chemiczne do analiz 
laboratoryjnych, inne niż do  celów medycznych i  weterynaryjnych, 
środki chemiczne do badania wody, środki chemiczne do celów na-
ukowych, środki chemiczne do kontroli zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, środki chemiczne do  obróbki odpadów, środki che-
miczne do  oczyszczania wody stosowane w  basenach, środki che-
miczne do  oczyszczania wody, środki chemiczne do  odkażania za-
nieczyszczonych miejsc, środki chemiczne do  produkcji papieru, 
środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki che-
miczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzy-
bobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do stosowania w akwa-
riach, środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach 
i wannach z hydromasażem, środki chemiczne do uzdatniania wody 
zęzowej, środki chemiczne do użytku w akwariach [inne niż farma-
ceutyki], środki chemiczne do  użytku w  przemyśle papierniczym, 
środki chemiczne do użytku w obróbce materiałów włókienniczych 
[inne niż do prania], środki chemiczne do użytku w akwariach [inne 
niż środki farmaceutyczne], środki chemiczne do użytku w przemy-
śle gazowniczym, środki chemiczne do użytku w produkcji kosmety-
ków, środki chemiczne do  użytku w  wierceniu szybów, środki che-
miczne do  użytku w  rafinacji ropy naftowej, środki chemiczne 
do  użytku w  rafinacji ciekłych węglowodorów, środki chemiczne 
do  użytku w  przemyśle rafineryjnym, środki chemiczne do  użytku 
w branży petrochemicznej, środki chemiczne do użytku w wierceniu 
szybów geotermalnych, środki chemiczne do  użytku w  tworzeniu 
odwiertów gazowych, środki chemiczne do  użytku w  obróbce cie-
kłych węglowodorów, środki chemiczne do użytku w przemyśle naf-
towym, środki chemiczne do użytku w tworzeniu odwiertów nafto-
wych, środki chemiczne do  zastosowania w  produkcji, środki 
chemiczne stosowane jako dodatki w procesie obróbki w branży pe-
trochemicznej, środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceu-
tycznym, środki chemiczne stosowane w  rolnictwie ogrodnictwie 
i  leśnictwie, środki chemiczne stosowane w  neutralizowaniu sub-
stancji radioaktywnych, środki do płukania systemów chłodniczych, 
środki do  płukania systemów grzewczych, środki do  uzdalniania 
wody, środki do uzdatniania wody w akwariach, środki do zwalczania 
drobnoustrojów stosowane w  produkcji, środki grzybobójcze [do-
datki chemiczne do-], środki kontroli filtracji do płynów wiertniczych 
do  szybów podziemnych, środki kontroli filtracji do  płynów do  re-
montu podziemnych odwiertów, środki kontroli filtracji do  płynów 
do  wykańczania podziemnych odwiertów, środki modyfikujące 
w postaci mieszanek, chemicznych, substancje chemiczne do analiz 
w  laboratoriach, substancje chemiczne do  analiz naukowych [inne 
niż medyczne lub weterynaryjne], substancje chemiczne do  analiz 
laboratoryjnych [inne niż do  celów medycznych lub weterynaryj-
nych], substancje chemiczne do badań naukowych [inne niż medycz-
ne lub weterynaryjne], substancje chemiczne do celów przemysło-
wych, substancje chemiczne do  ochrony środowiska, substancje 
chemiczne do oczyszczania wody, substancje chemiczne do stoso-
wania w opracowywaniu produktów biotechnologicznych, substan-
cje chemiczne do stosowania w biotechnologicznych procesach pro-
dukcyjnych, substancje chemiczne do  stosowania w  akwakulturze, 
substancje chemiczne do tłumienia nieprzyjemnego zapachu wody, 
substancjo chemiczne do  tłumienia smaku wody, substancje che-
miczne do użytku w rozpuszczaniu gazów trujących, substancje che-
miczne do  użytku w  obróbce gazów toksycznych, substancje che-
miczne do  użytku w  obróbce gazów cuchnących, substancje 
chemiczne do użytku w obi obce gazów trujących, substancje che-
miczne do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do usuwania 
zanieczyszczeń z  rozpuszczalników do  obróbki gazów, substancje 
chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów toksycznych, substan-
cje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów cuchnących, sub-
stancje chemiczne do  użytku w  neutralizowana gazów trujących, 
substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów toksycz-
nych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle wydobycia ropy 
naftowej, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów 
cuchnących, substancje chemiczne do użytku w procesach biolumi-
nescencyjnych, substancje chemiczne do  użytku w  przemyśle bio-
chemicznym, substancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania 
rozrostowi pleśni, substancje chemiczne stosowane do  klarowania 
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wody, substancje chemiczne stosowane w  klarowaniu wody, sub-
stancje anemiczne stosowane w oczyszczaniu wody, substancje che-
miczne jako składniki do użytku w procesie produkcyjnym, substan-
cje chemiczne używane w  wiertnictwie naftowym, substancje 
diagnostyczne, inne niż do celów medycznych, substancje do celów 
naukowych, substancje do kontrolowania wzrostu wodorostów, sub-
stancje do oczyszczania płynów, substancje do oczyszczania gazów, 
substancje do  użytku w  akwakulturze [inne niż farmaceutyczne], 
substancje do  użytku w  laboratoriach, surowe środki chemiczne, 
utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], uzdatnianie 
wody [preparaty chemiczne do-], utleniacze chemiczne stosowane 
do produkcji obwodów drukowanych, wodorosiarczyn sodu 

(111) 332790 (220) 2019 11 21 (210) 507028
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) MałaChOWICZ ROBeRT, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FReTUM Retail Food Service
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 05 13 01, 05 09 17, 05 07 19, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności 

(111) 332791 (220) 2019 11 22 (210) 507058
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) ZIMnIaK aDaM LOVeaT CaTeRIng DIeTeTyCZny, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) love eat CaTeRIng
(540) 

(531) 02 09 01, 26 01 01, 26 01 06, 27 05 01
(510), (511) 43 usługi barów, restauracji i kawiarni, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i na-
pojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, katering 
dietetyczny, katering eventowy, oferowanie, zapewnianie i  serwo-
wanie żywności i  napojów w  restauracjach, barach i  kawiarniach, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do  bezpośredniego spożycia, usługi w  zakresie przygotowywania 
jedzenia i  napojów, usługi w  zakresie przygotowywania posiłków 
i napojów 

(111) 332792 (220) 2019 11 22 (210) 507065
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) DyRSOWICZ TOMaSZ, MaŚLanKa WaLDeMaR WIgMeT 
SPÓłKa CyWILna, góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIOeKO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 37 bu-
downictwo, układanie nawierzchni drogowych 

(111) 332793 (220) 2019 11 22 (210) 507066
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) ŻyWIeC-ZDRÓJ SPÓłKa aKCyJna, Cięcina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #hahao
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, 
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda 
gazowana, woda sodowa, woda z  lodowca, smakowa woda mine-
ralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na  bazie 
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napo-
je na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe 
z  koncentratu lub syropu, z  dodatkiem wody i  cukru, napoje owo-
cowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezal-
koholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalko-
holowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje 
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe nie-
alkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje ga-
zowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, esen-
cje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop 
słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napo-
jów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji 
napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, na-
poje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], na-
poje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw 

(111) 332794 (220) 2019 11 22 (210) 507070
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) LanCeWICZ aneTTa gaSTRO SeRWIS, Karzcino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ReVeKOLL
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 10, 27 05 11, 25 01 09, 25 01 13
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, barierki, bram-
ki metalowe, boazerie metalowe, bramy metalowe, odrzwia i drzwi 
metalowe, parkany metalowe, zawiasy metalowe, słupy i słupki me-
talowe, wsporniki metalowe 

(111) 332795 (220) 2019 11 22 (210) 507071
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) QCare Site Services, Inc , Durham (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avacare CLInICaL ReSeaRCh neTWORK
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 35 usługi organizacji zarządzających badaniami klinicz-
nymi, mianowicie usługi wsparcia biznesowego dla jednostek pro-
wadzących badania kliniczne, mianowicie zamawianie nowych prób 
klinicznych i badań naukowych, wycena i negocjowanie umów, spo-
rządzanie biznesplanów i  studiów wykonalności, opracowywanie 
i  wdrażanie standardowych procedur postępowania, poszukiwanie 
i zarządzanie pracą koordynatorów badań naukowych i klinicznych, 
opracowywanie kompleksowych strategii rekrutacji pacjentów, nad-
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zór nad administrowaniem i zarządzaniem świadomą zgodą pacjen-
tów, zarządzanie skierowaniami pacjentów, doradztwo biznesowe 
i zarządzanie w dziedzinie badań klinicznych, mianowicie zarządza-
nie danymi klinicznymi i wnioskami o dopuszczenie leku w imieniu 
firm medycznych, biofarmaceutycznych i  biotechnologicznych, 
w celu wspierania ich w zakresie badań klinicznych, prób klinicznych, 
wniosków o dopuszczenie leku, zaawansowanych etapów badań i/
lub studiów dotyczących badań prowadzonych w świecie realnym, 
kompilacja danych biznesowych i  usługi śledzenia, mianowicie in-
teraktywne śledzenie przebiegu badania klinicznego, jego statusu, 
niepożądanych skutków ubocznych procedur leczniczych i  poda-
wanych leków, w  tym usługi interaktywne na  platformie mobilnej, 
usługi doradztwa biznesowego, mianowicie wspieranie podczas 
inspekcji dozorowych i audytów biofarmaceutycznych i biotechno-
logicznych, 42 badania medyczne i naukowe, mianowicie prowadze-
nie prób klinicznych i dostosowywanie wyników badań naukowych 
do  zastosowań klinicznych, usługi badań klinicznych, mianowicie 
gromadzenie danych w  związku z  przeprowadzaniem prób klinicz-
nych dotyczących leków, oraz urządzeń i przyrządów medycznych, 
usługi świadczone przez jednostki wieloterapeutyczne, prowadzące 
badania kliniczne, mianowicie usługi badawcze i rozwojowe w dzie-
dzinie farmaceutyków, oraz opracowywanie leków 

(111) 332796 (220) 2019 11 22 (210) 507075
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) MaJOS ROBeRT MaJ-haUS CenTRUM BUDOWnICTWa 
PaSyWnegO, Rzepin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaJ-haUS CenTRUM BUOWnICTWa PaSyWnegO eco
(540) 

(591) żółty, czerwony, czarny, zielony, niebieski
(531) 05 01 03, 07 01 08, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 15
(510), (511) 2 emalie [lakiery], powłoki do  drewna [farby], ochronne 
powłoki powierzchniowe do drewna, powłoki w postaci farb do drew-
na, powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony drewna przed wilgocią 
[farby], 6 dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, metalo-
we dachówki holenderskie, dachy (pokrycia-) metalowe, deflektory 
kominowe metalowe, 9 gniazdka elektryczne, elektryczne gniazdka 
i  kontakty, wtyczki, gniazdka i  inne kontakty (elektryczne-), gniazd-
ka, wtyczki i  inne kontakty [złącza elektryczne], 17 dźwiękoszczelne 
materiały, farby izolacyjne, farby wodne [izolacyjne], farby izolacyjne 
do dachów, farby izolacyjne do ścian, farby izolacyjne do fasad, weł-
na mineralna, wełna mineralna [izolator], wełna mineralna do celów 
izolacyjnych, 19 gotowe betonowe elementy budowlane, betono-
we elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, 37 usługi 
wykonawców w  zakresie płyt gipsowych, uszczelnianie budynków, 
wylewanie (układanie) fundamentów, betonowanie, budowa bloków 
mieszkalnych, budowa domów na zamówienie, budowa domów, bu-
dowanie domów, budowa części budynków, budowa fundamentów 
budynków, budowa fundamentów, malowanie natryskowe, malo-
wanie powierzchni budynków, montaż płyt ściennych, nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, nadzorowanie konstruowania budynków, 
prace konstrukcyjne domów z  prefabrykatów, przygotowanie tere-
nu [budownictwo], tynkowanie, udzielanie informacji budowlanych, 
udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, 
udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, udzielanie 
informacji związanych z  wyburzaniem budynków, układanie pytek 
podłogowych, układanie parkietów, układanie pokryć sufitów, usługi 
budowlane, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane i na-
prawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi dekarskie, 
usługi demontażu, usługi doszczelniania budynków, usługi hydrau-
liczne, usługi instalacji dachów, usługi izolacyjne, usługi malarskie, 
usługi malowania domów, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz 
domów, usługi szalunkowe, usługi tynkowania, usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, usługi generalnych wykonawców budow-

lanych, budowa ganków, budowa kominów, budowa obiektów pu-
blicznych, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budowa prywat-
nych budynków mieszkalnych, budowa przybudówek, budowa ścian, 
budowa ścianek działowych, budowa sklepów, budowa stropów, 
budowa szkół, budowanie nieruchomości, budowlana (informacja-), 
informacja budowlana, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe, budownictwo, ciesielstwo, dekarstwo (usługi-), insta-
lacja pokryć dachowych, izolacja dachów, izolacja ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków, izolo-
wanie budynków gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, 
izolowanie dachów, konstrukcja budynków, konstrukcja i  naprawa 
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i  handlowych, 
konsultacje budowlane, konsultacje w  zakresie nadzoru budowla-
nego, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów, malo-
wanie i lakierowanie, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, 
uszczelnianie budynków podczas budowy, wyrównywanie terenu 
budowy, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i kon-
strukcji, zarządzanie projektem budowy, 42 doradztwo projektowe, 
doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, dostarczanie 
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, konstrukcyjne (projektowanie-), oceny 
techniczne związane z projektowaniem, planowanie [projektowanie] 
łazienek, planowanie [projektowanie] kuchni, planowanie i  projek-
towanie kuchni, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie 
budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków o kontrolo-
wanym środowisku, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie 
dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
projektowanie domów, projektowanie łazienek, projektowanie me-
bli, rysowanie konstrukcji, usługi projektowania architektonicznego, 
usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania 
łazienek, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi w  zakresie 
projektowania domów, usługi w  zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, usługi w  zakresie projektowania kuchni, usługi 
w  zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w  za-
kresie projektowania budynków 

(111) 332797 (220) 2019 11 22 (210) 507079
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) CaM TRaDe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaM TRaDe
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 metalowy osprzęt do: mebli, drzwi i okien, w tym uchwy-
ty meblowe, relingi, zawiasy meblowe, klucze, wpusty pod klucze, 
gałki, wieszaki, nóżki meblowe, klamki, szyldy do  klamek, konstruk-
cje stalowe, zamki, szyldy, prowadnice szufladowe, szuflady, kosze, 
carga, kółka, rolki, złącza, opóźniacze, obrzeża, listwy, stelaże, okucia 
meblowe, okucia budowlane, metalowe akcesoria łazienkowe, me-
talowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe elementy wyposa-
żenia pojazdów, metalowe elementy wyposażenia łodzi, metalowe 
elementy wyposażenia przyczep kempingowych, metalowe elementy 
wyposażenia sprzętu agD, metalowe kabiny kąpielowe, barierki me-
talowe, boazeria metalowa, bramy metalowe, drobnica żelazna, drut 
metalowy, drzwi i  okna metalowe, futryny, okucia i  ramy do  drzwi 
i okien metalowe, zamki do drzwi i okien metalowe, wkładki podklam-
kowe, kłódki, konstrukcje metalowe, materiały budowlane metalowe, 
odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe, parape-
ty metalowe, płyty i  płytki metalowe, metalowe rolki i  prowadnice 
do drzwi i okien przesuwnych, schody i stopnie schodów metalowe, 
stropy, sufity i ścianki działowe metalowe, wykładziny metalowe, ża-
luzje metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, 19 balustrady, boazeria 
drewniana, boazeria panelowa, boazeria niemetalowa, bramy nie-
metalowe, drzwi i okna niemetalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi 
i okien niemetalowe, glazura i terakota, klamki i zamki do drzwi i okien 
niemetalowe, listwy do gzymsów niemetalowe, klepki niemetalowe, 
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listewki boazeryjne, listwy wykończeniowe niemetalowe, listwy pod-
łogowe panelowe, listwy profilowe niemetalowe, materiały konstruk-
cyjne niemetalowe, obudowy kominków, ogrodzenia niemetalowe, 
panele ścienne, panele podłogowe, parapety niemetalowe, parkiet, 
płyty i  płytki niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian, okładziny 
ścienne niemetalowe, niemetalowe rolki i prowadnice do drzwi i okien 
przesuwnych, schody i  stopnie schodów niemetalowe, stropy, sufity 
i ścianki działowe niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje nie-
metalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały 
konstrukcyjne dla budownictwa, osprzęt do okien i drzwi niemetalo-
wy, niemetalowe: drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, 
okna elewacyjne, okna dachowe, włazy dachowe, ramy okienne nie-
metalowe, okiennice niemetalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, 
parapety niemetalowe, futryny i  ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, żalu-
zje niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, 35 sprzedaż, 
reklama i promocja, materiałów budowlanych metalowych i niemeta-
lowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych, bram i ogro-
dzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz 

(111) 332798 (220) 2019 11 22 (210) 507080
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 04
(732) Orkla Foods Ćesko a Slovensko a s , Byšice (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CheF CLUB
(540) 

(531) 27 05 01, 01 01 05, 01 01 10, 02 09 15, 11 03 09
(510), (511) 29 mięso, ryby (nieżywe), drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i  warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane 
i w puszkach, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mlecz-
ne, oleje i tłuszcze jadalne, rośliny strączkowe (z wyjątkiem świeżych), 
buliony i  wywary, buliony w  postaci żeli, zupy, zupy błyskawiczne, 
mieszanki w  postaci proszku i  pasty do  przygotowywania gotowych 
posiłków i sosów do mięsa, na bazie składników pochodzenia zwierzę-
cego (składniki mięsne i mleczne, jaja) i ich mieszanki, składniki do zup 
w postaci granulowanych mieszanek i drobnego makaronu, na bazie 
mięsnej, półprodukty mięsne, klopsy mięsne, produkty rybne, olej 
sezamowy, kluski ziemniaczane w proszku, puree ziemniaczane, mie-
szanki w postaci proszku i pasty do przygotowywania gotowych po-
siłków i sosów do mięsa, na bazie składników pochodzenia roślinnego 
(głównie warzyw i ziół) i ich mieszanki, preparowane nasiona sezamu, 
30 kawa i  substytuty kawy, herbata, kakao, ryż, tapioka i  sago, mąki 
i przetwory zbożowe, chleb, wyroby piekarnicze, słodycze, lód, cukier, 
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, lód 
jadalny, przyprawy, mieszanki przypraw, mieszanki przypraw i ziół, klu-
ski chlebowe w proszku, czekolada i  inne desery w proszku, budynie 
w proszku, mieszanki do polew czekoladowych, mieszanki do polew 
kakaowych, mieszanki do  polew kawowych, budynie błyskawiczne 
z kaszy manny, owsianki, kasze owsiane i kaszki zbożowe błyskawiczne, 
ryż mleczny, sosy chili, sosy sojowe, marynaty, sosy do  sałatek, przy-
prawy w  płynie, sosy zimne należące do  tej klasy, kuskus, makarony, 
tortellini, skrobia spożywcza, sosy należące do tej klasy, sosy słodkie, 
polewy czekoladowe, polewy cytrynowe, polewy marcepanowe i inne 
słodkie polewy, wyroby cukiernicze, mieszanki w  postaci proszku 
i pasty do przygotowywania dań gotowych, sosów i sosów do mięsa, 
na bazie składników pochodzenia roślinnego, głównie mąki, zbóż, ro-
ślin strączkowych, przypraw i ich mieszanek, składniki do zup, takie jak 
granulowane mieszanki i drobne makarony, na bazie składników po-
chodzenia roślinnego, głownie mieszanki mąki, bułki tartej, przypraw 
i dodatku warzyw, grzanki (kawałki smażonego chleba lub bułki), środki 
zagęszczające do gotowania produktów spożywczych, preparaty aro-
matyczne do  żywności, 32 piwa, wody mineralne, napoje gazowane 
i  inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i  soki, syropy i  inne 
preparaty do  przyrządzania napojów, napoje w  proszku, 35 usługi 
promocyjne, reklama, promocja, prezentacja produktów w  mediach 
komunikacyjnych, pokazy towarów, usługi reklamowe, wynajem po-
wierzchni i czasu reklamowego, dystrybucja materiałów reklamowych 

i próbek produktów, dostarczanie informacji o charakterze handlowym 
lub reklamowym, dostarczanie informacji multimedialnych o charakte-
rze handlowym, pośrednictwo w zakresie zakupów i sprzedaży, w tym 
sprzedaży przez Internet, sprzedaży detalicznej i hurtowej następują-
cych towarów: mięso, ryby (nieżywe), drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i  warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane 
i w puszkach, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mlecz-
ne, oleje i tłuszcze jadalne, rośliny strączkowe (z wyjątkiem świeżych), 
buliony i  wywary, buliony w  postaci żeli, zupy, zupy błyskawiczne, 
mieszanki w  postaci proszku i  pasty do  przygotowywania gotowych 
posiłków i sosów do mięsa, na bazie składników pochodzenia zwierzę-
cego (składniki mięsne i mleczne, jaja) i ich mieszanki, składniki do zup 
w postaci granulowanych mieszanek i drobnego makaronu, na bazie 
mięsnej, półprodukty mięsne, klopsy mięsne, produkty rybne, olej 
sezamowy, kluski ziemniaczane w proszku, puree ziemniaczane, mie-
szanki w postaci proszku i pasty do przygotowywania gotowych po-
siłków i sosów do mięsa, na bazie składników pochodzenia roślinnego 
(głównie warzyw i  ziół) i  ich  mieszanki, preparowane nasiona seza-
mu, kawa i substytuty kawy, herbata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąki 
i przetwory zbożowe, chleb, wyroby piekarnicze, słodycze, lód, cukier, 
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, lód 
jadalny, przyprawy, mieszanki przypraw, mieszanki przypraw i ziół, klu-
ski chlebowe w proszku, czekolada i  inne desery w proszku, budynie 
w proszku, mieszanki do polew czekoladowych, mieszanki do polew 
kakaowych, mieszanki do  polew kawowych, budynie błyskawiczne 
z kaszy manny, owsianki, kasze owsiane i kaszki zbożowe błyskawiczne, 
ryż mleczny, sosy chili, sosy sojowe, marynaty, sosy do  sałatek, przy-
prawy w  płynie, sosy zimne należące do  tej klasy, kuskus, makarony, 
tortellini, skrobia spożywcza, sosy należące do tej klasy, sosy słodkie, 
polewy czekoladowe, polewy cytrynowe, polewy marcepanowe i inne 
słodkie polewy, wyroby cukiernicze, mieszanki w  postaci proszku 
i pasty do przygotowywania dań gotowych, sosów i sosów do mięsa, 
na bazie składników pochodzenia roślinnego, głównie mąki, zbóż, ro-
ślin strączkowych, przypraw i ich mieszanek, składniki do zup, takie jak 
granulowane mieszanki i drobne makarony, na bazie składników po-
chodzenia roślinnego, głownie mieszanki mąki, bułki tartej, przypraw 
i dodatku warzyw, grzanki (kawałki smażonego chleba lub bułki), środki 
zagęszczające do gotowania produktów spożywczych, preparaty aro-
matyczne do żywności, piwa, wody mineralne, napoje gazowane i inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki, syropy i inne preparaty 
do przyrządzania napojów, napoje w proszku 

(111) 332799 (220) 2019 11 22 (210) 507084
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) WOLSKa RenaTa P P h U  Rena, gospodarz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LePTIR
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna damska, body [bielizna]: bie-
lizna [część garderoby], bielizna dla niemowląt, bielizna dla mężczyzn, 
bielizna damska typu body, ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], majtki, majtki dziecięce [odzież], majtki damskie, 
majtki dla niemowląt, piżamy, szlafroki, podomki [szlafroki], koszulki 
dla dzieci, koszule nocne, damskie koszule nocne, okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, biustonosze, biustonosze miękkie, nie-
usztywniane, biustonosze bez ramiączek, biustonosze samonośne, 
spodnie, spodnie dziecięce, spodnie dresowe, spodnie do  piżamy, 
pończochy, dresy damskie, pasy do pończoch, wyroby pończosznicze, 
skarpetki, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony 
damskie jednoczęściowe [playsuit], kostiumy dla kobiet, kostiumy ką-
pielowe dla kobiet, buty damskie, legginsy, halki [bielizna], spodenki, 
topy [odzież], tuniki, sukienki damskie, gorsety [odzież, wyroby gorse-
ciarskie], męska bielizna jednoczęściowa, bokserki, slipy męskie, figi 
damskie, bluzy dresowe, koszulki z krótkim rękawem, koszule do spa-
nia, majtki dziecięce [odzież], bluzki, sukienki dla niemowląt i małych 
dzieci, szale, ramiączka do biustonoszy [części odzieży], podwiązki, 35 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bielizną, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z bielizną, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-
-line w zakresie odzieży i bielizny 
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(111) 332800 (220) 2019 11 22 (210) 507086
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) DyRSOWICZ TOMaSZ, MaŚLanKa WaLDeMaR WIgMeT 
SPÓłKa CyWILna, góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eCOTIO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 37 bu-
downictwo, układanie nawierzchni drogowych 

(111) 332801 (220) 2019 11 22 (210) 507090
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) DyRSOWICZ TOMaSZ, MaŚLanKa WaLDeMaR WIgMeT 
SPÓłKa CyWILna, góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIOeCO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 37 bu-
downictwo, układanie nawierzchni drogowych 

(111) 332802 (220) 2019 11 25 (210) 507099
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) KaMIŃSKa eLŻBIeTa KanCeLaRIa aDWOKaCKa, gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aDWOKaT W KaSKU
(510), (511) 45 usługi prawne 

(111) 332803 (220) 2019 11 25 (210) 507100
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) SOBIaneK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eKOgROSZeK QUeen
(510), (511) 4 węgiel i  produkty węglowe, węgiel kamienny, węgiel 
brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokompo-
nentami i biomasą, miał węglowy, paliwa na bazie miału węglowego, 
pył węglowy jako paliwo, koks, paliwa mineralne, paliwa w  formie 
brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, wę-
gla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pel-
let węglowy, pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, 
ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i  ich  mieszanki, 
mieszaniny węgla z  biomasą, mieszaniny węgla z  odpadami, 35 
sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu wę-
gla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla kamiennego, węgla 
brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z bio-
komponentami i  biomasą, miału węglowego, paliw na  bazie miału 
węglowego, pyłu węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, 
paliw w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla ka-
miennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykietów 
paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku, 
groszku, kostki, orzecha, ekologicznych paliw węglowych, paliw 
zgazowanych i  ich mieszanek, mieszanin węgla z biomasą, miesza-
nin węgla z  odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za  po-
średnictwem Internetu: materiałów budowlanych, środków ochro-
ny roślin, nasion, nawozów, w  tym nawozów rolniczych, nawozów 
ogrodniczych, nawozów azotowych, sprzedaż i  skup zbóż, usługi 
eksportowo-importowe zboża na zlecenie osób trzecich, działalność 
w zakresie reklamy, promocji, marketingu i zarządzania, działalność 
handlowa polegająca na  kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo 
handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprze-
dażą w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowa-
nie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i  magazynowanie węgla i  produktów węglowych, usługi 
transportowe, składowanie zbóż na  zlecenie osób trzecich, 40 ob-
róbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych 

(111) 332804 (220) 2019 11 25 (210) 507102
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) DeMIR ahMeT, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eSQUIRe

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 332805 (220) 2019 11 25 (210) 507103
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gryposal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332806 (220) 2019 11 25 (210) 507104
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) artrostav
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332807 (220) 2019 11 25 (210) 507105
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lactokids
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332808 (220) 2019 11 25 (210) 507106
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cemax
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, wszystkie 
powyższe z  wyłączeniem żywicy akrylowej stosowanej w  chirurgii 
kostnej, cementu kostnego i mieszanek cementu kostnego 

(111) 332809 (220) 2019 11 25 (210) 507107
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Imatenil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332810 (220) 2019 11 25 (210) 507108
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Parsonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332811 (220) 2019 11 25 (210) 507110
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Prewenit
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332812 (220) 2019 11 25 (210) 507111
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Triacyt
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332813 (220) 2019 11 25 (210) 507112
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) SOBIaneK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eKOgROSZeK KIng
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe, węgiel kamienny, węgiel bru-
natny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami 
i biomasą, miał węglowy, paliwa na bazie miału węglowego, pył węglo-
wy jako paliwo, koks, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pel-
letów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla 
drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy, pellet drzewny, 
ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, pali-
wa zgazowane i ich mieszanki, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny 
węgla z  odpadami, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za  pośred-
nictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mie-
szaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miału węglowego, paliw 
na bazie miału węglowego, pyłu węglowego jako paliwa, koksu, paliw 
mineralnych, paliw w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: 
węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykie-
tów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku, 
groszku, kostki, orzecha, ekologicznych paliw węglowych, paliw zgazo-
wanych i ich mieszanek, mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla 
z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem In-
ternetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, na-
wozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów 
azotowych, sprzedaż i skup zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża 
na zlecenie osób trzecich, działalność w zakresie reklamy, promocji, mar-
ketingu i  zarządzania, działalność handlowa polegająca na  kojarzeniu 
kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla i produktów węglo-
wych, 39 konfekcjonowanie węgla i  produktów węglowych w  worki 
i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów 
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na  zlecenie osób 
trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla i produktów węglowych 

(111) 332814 (220) 2019 11 25 (210) 507113
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tribux
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332815 (220) 2019 11 25 (210) 507114
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biogastran
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332816 (220) 2019 11 25 (210) 507116
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Clotifort
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332817 (220) 2019 11 25 (210) 507117
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) BeSTBeT24 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BestBet24 BUKMaCheR!
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 27 07 01, 24 17 04
(510), (511) 28 automaty do  gier hazardowych, automaty wrzutowe 
[urządzenia do  hazardu], 38 zapewnienie dostępu do  witryn interne-
towych z grami hazardowymi i zwykłymi, 41 hazard, administrowanie 
loteriami na  rzecz osób trzecich, bukmacherstwo [przyjmowanie za-
kładów na  wyścigi konne], losowanie nagród [loterie], organizowanie 
loterii, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie lote-
rii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, udostępnianie obiektów 
i  sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], usługi hazardowe on-line, usługi 
loterii, usługi organizowania zakładów, usługi w  zakresie notowań 
wyników sportowych, usługi w  zakresie zakładów piłkarskich, usługi 
w  zakresie zakładów sportowych online, usługi w  zakresie zakładów 
sportowych, usługi związane z  kasynami, grami na  pieniądze i  grami 
hazardowymi, zakłady, administrowanie [organizacja] grą w pokera, gry 
losowe, wypożyczanie automatów do gry, gry oferowane on-line (w sie-
ci informatycznej), usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i gier hazardowych 

(111) 332818 (220) 2019 11 25 (210) 507118
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Paradon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332819 (220) 2019 11 25 (210) 507119
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zelixa
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332820 (220) 2019 11 25 (210) 507120
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) TIMOSZUK anaTOL, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hotel Leśny Białystok
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, zapewnianie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, domy turystyczne, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy 



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 101

(111) 332821 (220) 2019 11 25 (210) 507123
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vigalex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332822 (220) 2019 11 25 (210) 507124
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lapixen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332823 (220) 2019 11 25 (210) 507125
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) grypoxal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332824 (220) 2019 11 25 (210) 507126
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bioprazol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332825 (220) 2019 11 25 (210) 507127
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) BROWaR WaSZCZUKOWe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Czarna 
Białostocka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siejemy ferment w puszczy
(540) 

(531) 01 15 11, 27 05 01, 27 05 24
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie 

(111) 332826 (220) 2019 11 25 (210) 507128
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Renolan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do  ce-
lów medycznych-wszystkie wyżej wymienione towary z  wyjątkiem 
środków odkażających, zwłaszcza środków do odkażania powierzchni 

i środków do odkażania dłoni, żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332827 (220) 2019 11 25 (210) 507130
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Syliprom
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332828 (220) 2019 11 25 (210) 507132
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tussal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332829 (220) 2019 11 25 (210) 507133
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vicebrol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332830 (220) 2019 11 25 (210) 507134
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Omecardin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332831 (220) 2019 11 25 (210) 507135
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Femofar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332832 (220) 2019 11 25 (210) 507136
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kalix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332833 (220) 2019 11 25 (210) 507137
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Omepraz
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332834 (220) 2019 11 25 (210) 507138
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) nOVaRTIS ag, Bazylea (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) aBaTIXenT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi 

(111) 332835 (220) 2019 11 28 (210) 507142
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BOROWIeC MIChał, Świdnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #RealTalk
(510), (511) 41 nauczanie języków, nauczanie języków obcych, edu-
kacja językowa, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia ję-
zykowe ustne, kursy językowe, usługi w zakresie nauczania języków 
obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi 
nauczania języka angielskiego, usługi studia nagrań, usługi studia 
nagrań do filmów, pisanie piosenek 

(111) 332836 (220) 2019 11 25 (210) 507143
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) ZeLeK gRZegORZ gOSPODaRSTWO SaDOWnICZe, 
Wronowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cejco
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 29 przetwory owocowe: dżemy owocowe, powidła owo-
cowe, konfitury owocowe, marmolady owocowe, przeciery owoco-
we, 30 ocet, ocet owocowy, ocet jabłkowy, 32 soki owocowe i  wa-
rzywne, napoje owocowe i warzywne, syropy 

(111) 332837 (220) 2019 11 25 (210) 507144
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) SZaDeJKO anDRZeJ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORgany PLUS+
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na  żywo, 
usługi w  zakresie rozrywki, usługi w  zakresie edukacji i  nauczania, 
rezerwacja biletów na  koncerty, przygotowywanie, organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, usługi doradcze i  informacyjne związane 
z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem koncertów, 
konkursy muzyczne, organizowanie konferencji, kongresów, sympo-
zjów, szkoleń i warsztatów, organizowanie wystaw i konkursów, orga-
nizowanie imprez w  celach kulturalnych i  rozrywkowych, widowiska 
muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, usługi w zakresie edukacji 
muzycznej, usługi studiów nagrań, organizowanie imprez muzycz-
nych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obra-
zu, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania publikacji 
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe 

(111) 332838 (220) 2019 11 26 (210) 507189
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBUŚ K PO PIeRWSZe DRUgIe ŚnIaDanIe

(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, ciemnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 13, 19 07 01, 19 07 17, 05 09 17, 08 01 06, 04 05 01
(510), (511) 29 chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chipsy na bazie wa-
rzyw, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, dże-
my, marmolady, owoce kandyzowane, lukrowane owoce, owoce suszone, 
mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce w puszkach, owocowe 
galaretki, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, pulpa owocowa, 
przetwory z  warzyw i  owoców, miąższ owocowy, mleczne produkty, 
koktajle mleczne, desery w postaci kremów, 30 chipsy zbożowe, chipsy 
ryżowe, chipsy tortilla, chipsy kukurydziane, chipsy [produkty zbożowe], 
batoniki zbożowe, biszkopty, chipsy, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, 
cukierki, ciastka ryżowe, galaretki owocowe, gofry, guma do żucia, her-
batniki, herbatniki petit beurre, kawa, herbata, napoje na bazie kawy, na-
poje na bazie herbaty, lody spożywcze, jogurt mrożony, jogurt mrożony 
z owocami, krakersy, kukurydziane płatki, miód, musy owocowe, kremy 
owocowe w  postaci dodatków do  deserów, przekąski zbożowe, pud-
dingi, cukierki jako słodycze, słodycze, słodycze do ssania, sosy do pole-
wania deserów, sosy owocowe, wyroby cukiernicze, przekąski ze zbóż, 
32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, 
soki warzywne, napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, napoje 
warzywne, napoje instant, napoje z soków, nektary, nektary owocowe, 
syropy owocowe, syropy do  produkcji napojów, esencje do  produkcji 
napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne niegazowane, 
napoje gazowane, napoje musujące, soki przecierowe, sok pomidorowy, 
pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, napoje 
z soków owocowych, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, soki z witami-
nami, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napój po-
midorowy, soki marchwiowe, soki owocowe wzbogacone błonnikiem, 
soki warzywne wzbogacone błonnikiem, soki na bazie marchwi, napoje 
na bazie marchwi, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki 
z miąższem z owoców, soki z kawałkami owoców, nektary z kawałkami 
owoców, nektary z miąższem z owoców 

(111) 332839 (220) 2019 11 26 (210) 507192
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) nagengaST aDRIan, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nagengaST
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 01 01, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 26 11 02, 
26 11 08, 26 11 10
(510), (511) 7 silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia 
sterujące do obsługi maszyn i silników, 12 części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, 37 naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów 

(111) 332840 (220) 2019 11 26 (210) 507193
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) OTCF SPÓłKa aKCyJna, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4F
(510), (511) 25 akcesoria na  szyję, bandany, bezrękawniki, bielizna, 
bielizna funkcjonalna, bluzki, buty sportowe, bluzy sportowe, chu-
sty na głowę, czapki i czapeczki sportowe, daszki przeciwsłoneczne, 
daszki, czepki kąpielowe, dżinsy, fartuchy, funkcjonalne koszulki ter-
moaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, garnitury, gor-
sety, golfy, getry, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kaptury, kombi-
nezony, kominiarki, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule 
nocne, krawaty, kożuchy, koszulki polo, koszulki bez rękawów, ko-
szulki z  krótkim rękawem, kurtki, legginsy, nauszniki [odzież], na-
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krycia głowy, mundury, mufki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
obuwie, ocieplacze, odzież, odzież sportowa, ogrodniczki, opaski 
na  głowę, opaski przeciwpotne, paski, peleryny nieprzemakalne, 
płaszcze, podeszwy do  obuwia, podkolanówki, podkoszulki, po-
domki, podszewki do  kurtek, polary, półgolfy, poncza, pończochy, 
prochowce, pulowery, pumpy, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, rybacz-
ki, saboty, sandały i  buty plażowe, skarpetki, śniegowce, spodenki, 
spodnie, spódnice, stroje jednoczęściowe, swetry, sukienki damskie, 
stroje sportowe, szale, szaliki, szelki, szlafroki, szmizetki, szorty, teni-
sówki, trencze, trykoty, tuniki, wiatrówki, wkładki do obuwia 

(111) 332841 (220) 2019 11 26 (210) 507194
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) COMP SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LInK
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 9 kasa fiskalna 

(111) 332842 (220) 2019 11 26 (210) 507195
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) LPCO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaTeRLane VInTage
(540) 

(591) złoty, brązowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 11, 26 11 02, 26 11 05, 
26 11 08, 26 11 10, 26 03 04, 26 03 05, 26 03 07
(510), (511) 35 usługi w  zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości, 
w  tym nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych świadczo-
ne na  rzecz osób trzecich, oraz świadczone na  rzecz osób trzecich 
usługi w zakresie promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
wszystkie powyższe z  wyłączeniem usług polegających na  organi-
zowaniu targów, wystaw, konferencji i zebrań o charakterze bizneso-
wym, handlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące 
nieruchomości nieujęte w  innych klasach, obrót nieruchomościami, 
administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządza-
nie inwestycjami w  nieruchomości, usługi w  zakresie pośrednictwa 
w  obrocie nieruchomościami, doradztwo w  zakresie dotyczącym 
nieruchomości, w tym dotyczące inwestowania w nieruchomości, ob-
rotu nieruchomościami oraz doradztwo związane z  finansowaniem 
inwestycji w  nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
usługi w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości, w tym nieru-
chomości budynkowych i  lokalowych, ocena, szacowanie i  wycena 
nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, po-
moc w  nabywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nieujęte w innych 
klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie garaży i miejsc par-
kingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych 

(111) 332843 (220) 2019 11 26 (210) 507201
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) amertil

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332844 (220) 2019 11 26 (210) 507203
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Losacor
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332845 (220) 2019 11 26 (210) 507205
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) epilonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332846 (220) 2019 11 26 (210) 507210
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) energetix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332847 (220) 2019 11 26 (210) 507211
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) DeLTIMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deltima KReaTyWna LOgISTyKa DLa BIZneSU
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 26 03 01, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 transport lądowy, magazynowanie i  działalność 
wspierająca transport, działalność biura podróży 

(111) 332848 (220) 2019 11 26 (210) 507212
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Magnefar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332849 (220) 2019 11 26 (210) 507214
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) DeLTIMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Deltima
(510), (511) 39 transport lądowy, magazynowanie i  działalność 
wspierająca transport, działalność biura podróży 



104 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

(111) 332850 (220) 2019 11 26 (210) 507220
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) glikostop
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332851 (220) 2019 11 26 (210) 507227
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Laxitab
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332852 (220) 2018 02 15 (210) 482411
(151) 2018 08 31 (441) 2018 04 30
(732) MORaCZeWSKa IRena, Warszawa (PL);
MORaCZeWSKI MaRIan, Warszawa (PL);
MORaCZeWSKa IWOna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMC COnSULTIng
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi w  zakresie importu systemów awaryjnego 
hamowania samolotów, usługi handlu detalicznego w zakresie sys-
temów awaryjnego hamowania samolotów, organizowanie usług 
w  zakresie zamówień na  rzecz osób trzecich, usługi w  zakresie za-
opatrywania osób trzecich, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsul-
tingowe w  zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  admini-
strowanie działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie 
public relations, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, 41 szkolenie w  bazach 
wojskowych, zawodowe szkolenia związane ze  sprzętem wojsko-
wym, tłumaczenia językowe, 42 testowanie, stwierdzanie autentycz-
ności i kontrola jakości w zakresie systemów awaryjnego hamowania 
samolotów, doradztwo technologiczne w zakresie systemów awaryj-
nego hamowania samolotów, doradztwo technologiczne w zakresie 
sprzętu wojskowego    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 332853 (220) 2020 03 05 (210) 511023
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) MaTUSIeWICZ MaRTa naTaLIa, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smile Secret
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 3 żele do wybielania zębów, preparaty wybielające do zę-
bów, paski wybielające zęby, proszek do zębów, środki do czyszcze-
nia zębów, pasty wybielające do  zębów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów 

(111) 332854 (220) 2020 01 22 (210) 509322
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) FUnDaCJa naTURe FOUnDaTIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThaI ORganIC
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 03 13, 29 01 12, 27 05 01, 26 01 15
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do  celów kosme-
tycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPa, łaźnie tureckie 

(111) 332855 (220) 2017 09 14 (210) 476537
(151) 2020 03 11 (441) 2017 10 23
(732) RaDIO PLUS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radio Plus
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie i re-
klamowanie za pośrednictwem Internetu, w prasie, radiu, badanie rynku 
i  opinii publicznej, dystrybucja i  rozpowszechnianie programów i  ma-
teriałów reklamowych, informacja handlowa i  biznesowa, doradztwo, 
zarządzanie i  pomoc w  działalności gospodarczej, organizacja wystaw 
handlowych lub reklamowych, zdobywanie i  przetwarzanie informacji 
w  zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania ak-
tualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale 
komputerowe, emisja programów radiowych, transmisje i  retransmisje 
programów radiowych, organizowanie i rozpowszechnianie programów 
edukacyjnych i  rozrywkowych, usługi portalu internetowego obejmu-
jące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem 
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i  dźwiękowych, rozpo-
wszechnianie programów radiowych, opracowywanie i przekazywanie 
wiadomości, 41 produkcja i  montaż programów radiowych, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, organizowanie roz-
rywki radiowej, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie 
widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i  imprez rozrywkowych oraz 
kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, usługi impresariów 
w zakresie organizowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników 
obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowywa-
nia reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń 

(111) 332856 (220) 2018 02 07 (210) 482105
(151) 2020 11 03 (441) 2018 05 28
(732) KOMOROWSKa-WaLKIeWICZ agnIeSZKa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 angels
(540) 

(591) granatowy, złoty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 24, 27 07 01, 27 07 21, 03 07 17
(510), (511) 20 pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna po-
ścielowa], pościel do  łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna po-
ścielowa], ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, na szczebelki do łó-
żeczek dla dzieci inne niż pościel, maty do spania, maty do drzemki 
[poduszki lub materace], elementy wystroju wnętrz wykonane z tka-
nin, poduszki z wypełnieniem 

(111) 332857 (220) 2019 08 16 (210) 503537
(151) 2020 11 19 (441) 2020 08 03
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(732) BRODOWSKI Jan, Baranów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZULaK JÓZeF KaROL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 produkty parafarmaceutycz-
ne, 29 produkty mleczarskie, 40 usługi produkcyjne spożywcze, 
usługi produkcyjne mleczarskie, usługi produkcyjne kosmetyczne, 
usługi produkcyjne parafarmaceutyczne 

(111) 332858 (220) 2019 09 12 (210) 504369
(151) 2020 02 26 (441) 2019 11 12
(732) MILCZaRKIeWICZ KaTaRZyna K&P, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # polish gIRL
(540) 

(531) 27 05 01, 24 17 10, 24 17 25
(510), (511) 24 tekstylia i  substytuty tekstyliów i wyroby włókienni-
cze, 25 odzież, 40 obróbka materiałów 

(111) 332859 (220) 2019 10 03 (210) 505193
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) neILSOn eUROPe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZOUK
(510), (511) 33 wódka 

(111) 332860 (220) 2019 10 03 (210) 505194
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) neILSOn eUROPe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eXTILL
(510), (511) 33 wódka 

(111) 332861 (220) 2019 10 31 (210) 506185
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 13
(732) FUnDaCJa naTURe FOUnDaTIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M CeRTyFIKOWane TeRaPeUTKI Z BaLI
(540) 

(531) 25 01 05, 25 01 09, 25 01 25, 27 05 01, 26 01 02, 26 01 05
(510), (511) 44 masaż, salony piękności, usługi w  zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPa, łaźnie tureckie 

(111) 332862 (220) 2019 10 31 (210) 506306
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) FUnDaCJa naTURe FOUnDaTIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orient Massage Masażystki z Bali
(540) 

(591) ciemnoczerwony, beżowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 02
(510), (511) 44 masaż, salony piękności, usługi w  zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPa, łaźnie tureckie 

(111) 332863 (220) 2019 10 31 (210) 506316
(151) 2020 03 31 (441) 2019 12 16
(732) FUnDaCJa naTURe FOUnDaTIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I Putu Miasta MeThOD
(540) 

(531) 02 03 17, 05 05 16, 27 05 01
(510), (511) 44 masaż, salony piękności, usługi w  zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPa, łaźnie tureckie 

(111) 332864 (220) 2020 04 01 (210) 512131
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-PRZeMySłOWy InSTyTUT 
aUTOMaTyKI I POMIaRÓW PIaP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIaP PaTROL
(540) 

(531) 26 11 08, 27 05 01
(510), (511) 9 roboty mobilne inne niż do celów przemysłowych, me-
dycznych i rozrywkowych, w szcze gólności zdalnie sterowane robo-
ty mobilne przeznaczone do stosowania przez siły zbrojne, policję, 
jednostki specjalne, agencje ochrony i gałęzie przemysłu, w których 
występują różnego rodzaju zagrożenia, służące do wykrywania oraz 
neutralizowania materiałów wybucho wych i  niebezpiecznych, ła-
dunków pirotechnicznych, skutków użycia broni masowego rażenia 
i toksycznych środków chemicznych, zdalnie sterowane mobilne ro-
boty taktyczne i bojowe, części i akcesoria do takich robotów 

(111) 332865 (220) 2020 06 15 (210) 514739
(151) 2020 11 12 (441) 2020 07 27
(732) TOOLMeX TRUCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOOLMeX TRUCK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie na-
stępujących towarów: wózki widłowe mogące poruszać się po każ-
dym terenie, terenowe wózki widłowe posiadające ramię telesko-
powe, ładowarki [wózki widłowe], mobilne wózki widłowe, wózki 
jezdniowe widłowe, regały metalowe, niemetalowe regały maga-
zynowe [meble], części zamienne do  wózków widłowych, osprzęt 
do wózków widłowych, maszyny budowlane, handlowe informacje 
i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, 37 
konserwacja, serwis i  naprawa wózków widłowych, usługi moder-
nizacji i  przekształcania maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń budowlanych, wynajem maszyn budowlanych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
budowlanych, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn 
i urządzeń budowlanych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
39 wynajem wózków widłowych 

(111) 332866 (220) 2020 06 15 (210) 514740
(151) 2020 11 12 (441) 2020 07 27
(732) TOOLMeX TRUCK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOOLMeX TRUCK
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(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 29 01 04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie na-
stępujących towarów: wózki widłowe mogące poruszać się po każ-
dym terenie, terenowe wózki widłowe posiadające ramię telesko-
powe, ładowarki [wózki widłowe], mobilne wózki widłowe, wózki 
jezdniowe widłowe, regały metalowe, niemetalowe regały maga-
zynowe [meble], części zamienne do  wózków widłowych, osprzęt 
do wózków widłowych, maszyny budowlane, handlowe informacje 
i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, 37 
konserwacja, serwis i  naprawa wózków widłowych, usługi moder-
nizacji i  przekształcania maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń budowlanych, wynajem maszyn budowlanych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
budowlanych, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn 
i urządzeń budowlanych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
39 wynajem wózków widłowych 

(111) 332867 (220) 2019 11 21 (210) 507002
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) MeDIa TV PLUS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWe TeRaPIe
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpo-
wszechnianie reklam, usługi marketingowe, usługi public relations 

(111) 332868 (220) 2006 02 22 K (210) 484699
(151) 2019 01 18 (441) 2018 07 09
(732) nISSIn FOODS hOLDIngS CO , LTD , Osaka (JP)
(540) (znak słowny)
(540) yaKISOBa
(510), (511) 30 makaron nitki, błyskawiczny makaron paski, mrożony 
makaron, makaron schłodzony, makaron suszony, gotowe posiłki za-
wierające (głównie) makaron 

(111) 332869 (220) 2019 12 18 (210) 508325
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) ZIMMeR BOgUSłaWa BaRBaRa, Zabierzów Bocheński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Traker
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 wydawnictwa fonograficzne, płyty, kasety, 16 czasopi-
smo, kalendarze, 25 odzież, kurtki, bluzy, kamizelki, czapki, spodnie 

(111) 332870 (220) 2020 01 15 (210) 509032
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) MeTaMORFOZa d o o , Zagrzeb (hR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MUZeUM ILUZJI

(540) 

(531) 26 05 04, 26 07 25, 27 05 01
(510), (511) 41 usługi świadczone przez muzea, usługi edukacyjne 
mające na celu wspieranie i rozwój badań w zakresie nauki o optyce 
i holografii, przygotowywanie, organizowanie, obieg i wyświetlanie 
wystaw prac, reprezentacji prac i  reprodukcji prac z  zakresu nauki 
o optyce i holografii oraz materiałów objaśniających techniki i zasa-
dy nauki optyki i holografii, organizowanie i prowadzenie konferencji 
z zakresu nauki o optyce i holografii, usługi edukacyjne, mianowicie 
prowadzenie wystaw, warsztatów, seminariów, wykładów, wycie-
czek, prezentacji filmowych i  video, bibliotek i  ośrodków badaw-
czych w dziedzinie nauki o optyce i holografii, udzielanie informacji 
w dziedzinie nauki o optyce i holografii oraz publikowanie materia-
łów edukacyjnych w dziedzinie nauki o optyce i holografii, rozrywka 
w  zakresie nauki o  optyce i  holografii, rozrywka w  postaci wystaw 
naukowych, rozrywka w  postaci wystaw hologramowych, usługi 
rozrywkowe, mianowicie organizowanie imprez, prowadzenie spo-
łecznych imprez rozrywkowych, mianowicie przyjęć urodzinowych, 
wydarzeń specjalnych 

(111) 332871 (220) 2019 12 31 (210) 508614
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) WOŹny BOgDan P P h U  WOŹny, Ciecierzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woźny
(540) 

(531) 25 01 25, 27 05 01
(510), (511) 20 trumny i  urny pogrzebowe, 35 usługi sprzedaży na-
stępujących towarów: trumien z wyposażeniem, wybić trumien, urn 
pogrzebowych, relikwiarzy, metalowych okuć do  trumien, paneli 
frontowych do  trumien, osprzętu niemetalowego do  trumien, an-
tab do trumien, krzyży, tabliczek na cmentarz, wieńców i wiązanek, 
klepsydr, odzieży, 45 usługi pogrzebowe, kremacje, prowadzenie 
ceremonii pogrzebowych, przygotowywanie i dekorowanie grobów, 
ekshumacje 

(111) 332872 (220) 2017 03 31 (210) 469795
(151) 2018 04 13 (441) 2017 12 18
(732) ORgaJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Celestynów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORgaJa
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 05 13 08, 05 03 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, die-
tetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żywność przystosowana 
dla niepełnosprawnych, homogenizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do ce-
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lów medycznych, suplementy odżywcze, witaminy i minerały, zioło-
we herbatki i napary, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, 
zioła lecznicze, wywary z  ziół leczniczych, 29 nabiał i  substytuty 
nabiału, mleko i  produkty mleczne, mleko organiczne, mleko zsia-
dłe, mleko sfermentowane, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko 
w proszku, mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, napoje za-
wierające bakterie kwasu mlekowego, kefir [napój mleczny], jogurty, 
desery jogurtowe, napoje z  jogurtu, jogurty o  smaku owocowym 
na bazie naturalnych słodzików, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, 
biały ser, ser śmietankowy, ser mieszany, sery topione, sery dojrze-
wające, mieszanki serowe, ser z ziołami, batony na bazie orzechów 
i  nasion bez dodatku cukru, batony organiczne na  bazie orzechów 
i ziaren, mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo-
wane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetworzone owoce, 
warzywa i  grzyby (w  tym orzechy i  nasiona roślin strączkowych), 
gotowy bulion, koncentraty zup, galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty 
rybne i z owoców morza, pasty warzywne, dżemy na bazie natural-
nych słodzików, przekąski owocowe na bazie naturalnych słodzików, 
jaja, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, konserwowane warzywa, po-
trawy rybne, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszyst-
kim pasta sojowa i tofu, dipy na bazie produktów mlecznych, krojone 
warzywa, krojone owoce, mieszanki owoców i orzechów, produkty 
z  suszonych owoców, mieszanki owoców suszonych, mieszanki 
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetwo-
rzonych, przekąski na  bazie soi, orzechy łuskane, orzechy prażone, 
orzechy solone, przeciery warzywne, przeciery owocow, 30 kawa, 
herbata, herbaty ziołowe [napary], napoje na bazie kawy zawierające 
mleko, kakao, naturalne słodziki, produkty pszczele, syrop z agawy 
[słodzik naturalny], słodziki naturalne w  postaci granulowanej, sło-
dziki składające się z koncentratów owocowych, produkty spożyw-
cze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, miód, me-
lasa, ryż, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, przetworzone 
ziarna, chleb, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, 
produkty żywnościowe z  ciasta, przetworzone płatki owsiane jako 
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, wyroby cukiernicze 
i  słodycze ekologiczne, wyroby cukiernicze i  słodycze na  bazie na-
turalnych słodzików, lody na bazie naturalnych słodzików, drożdże, 
proszek do  pieczenia, sól, sosy, przyprawy, mrożone jogurty i  sor-
bety bez cukru, serniki, ciastka serowe bez dodatku cukru, słodycze 
na bazie naturalnych słodzików, żywność na bazie naturalnego ka-
kao bez dodatku cukru, wyroby czekoladowe bez dodatku cukru, 
chrupki z  pełnego ziarna pszenicy, zioła przetworzone, 31 produk-
ty rolne, ogrodnicze i  leśne oraz ziarna nie  ujęte w  innych klasach, 
świeże owoce i  warzywa, nasiona, ziarna naturalne, świeże zioła 
organiczne, świeże warzywa organiczne, świeże owoce organicz-
ne, mieszanki owocowe [świeże], wodorosty spożywcze dla ludzi, 
jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, naturalne jadalne rośliny 
[nieprzetworzone], nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzona 
spirulina, nieprzetworzone nasiona do  jedzenia [ziarna], nasiona 
owoców, orzechy, migdały [owoce], nieprzetworzona fasola, ziarno 
kakaowe w stanie surowym, nieprzetworzona komosa ryżowa, nie-
przetworzone zioła, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoho-
lowe wyciągi z  owoców, napoje owocowe i  soki owocowe bez do-
datku cukru, syropy i inne preparaty do produkcji napojów na bazie 
naturalnych słodzików, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
napoje bezalkoholowe o  podwyższonej zawartości witamin, na-
poje dla sportowców, napoje na  bazie wody zawierające ekstrakty 
z  herbaty, napoje typu smoothie zawierające ziarna i  owies, napo-
je wzbogacone substancjami odżywczymi, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z: żywnością, żywnością organiczną, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z żywnością, żywnością organiczną, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, reklama, usługi aukcyjne, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, kolportaż próbek, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, usługi 
telemarketingowe, reklamy telewizyjne, aukcje internetowe, zakupy 
internetowe, sprzedaż wysyłkowa, telezakupy, usługi centrum han-
dlowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności, sprzedaż hurtowa 
i  detaliczna suplementów diety, udzielanie informacji handlowych 
i  porad dotyczących żywności, w  tym żywności organicznej oraz 
żywności dla diabetyków, punkty doradztwa konsumenckiego, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich 

(111) 332873 (220) 2018 03 15 (210) 483554
(151) 2018 11 15 (441) 2018 07 30
(732) RyBaKIeWICZ MaReK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILVeRFORM
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco-smarujące stosowane w obrób-
ce skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa 

(111) 332874 (220) 2018 04 11 (210) 484678
(151) 2019 09 13 (441) 2018 08 13
(732) SZyDłOWSKI MaRIUSZ, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ionVit
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne, aromaty do ciast 
(olejki eteryczne), aromaty do  napojów [olejki eteryczne], aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosme-
tycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, błyszczyki do  ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, deter-
genty, inne niż do  użytku w  procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty 
dla zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chronią-
ce przed promieniowaniem słonecznym, esencja mięty [olejek eterycz-
ny], esencje eteryczne, etui na szminkę, javelle (woda ), jonony [wyroby 
perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na  patyczkach, kosmetyki, ko-
smetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmety-
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, ług sodowy, maski kosme-
tyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfume-
ryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczysz-
czające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, 
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, neutrali-
zatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek 
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, 
olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedro-
wego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, paski odświeżające od-
dech, paski wybielające zęby, płukanki do oczu, nie do celów medycz-
nych, płyny do  pielęgnacji włosów, płyny do  płukania ust do  celów 
niemedycznych, płyny do  przemywania pochwy do  higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, prepa-
raty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, prepa-
raty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpie-
li, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty 
fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, preparaty odświeżające oddech do  higieny osobistej, preparaty 
ściągające do  celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpo-
towe mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, 
szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampo-
ny dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ście-
reczki nasączane detergentami, do  czyszczenia, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny in-
tymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwa-
cji skóry [pasty], środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece 
do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
waciki dr celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazeli-
na kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowa-
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na, woda utleniona do  celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 
zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
żele do  wybielania zębów, 5 alkaliczne jodki do  celów farmaceutycz-
nych, alkaloidy do  celów medycznych, alkohol leczniczy, aminokwasy 
do  celów medycznych, aminokwasy do  celów weterynaryjnych, anty-
bakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, balsamiczne prepa-
raty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże 
opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla 
zwierząt, biocydy, biologiczne preparaty du celów medycznych, biolo-
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne 
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, boro-
wina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycz-
nych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów 
medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty 
do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, die-
tetyczna żywność przystosowana do  celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [pre-
paraty farmaceutyczne], eukaliptus do celów farmaceutycznych, euka-
liptus do celów farmaceutycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystoso-
wana do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, jedzenie 
liofilizowane przystosowane do  celów medycznych, kąpiele tlenowe, 
komórki macierzyste do  celów medycznych, komórki macierzyste 
do  celów weterynaryjnych, koper włoski do  celów medycznych, kora 
do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farma-
ceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, 
kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów 
medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do  celów farma-
ceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, kultury mikroorgani-
zmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów me-
dycznych, lecznicze płyny do  przemywania oczu, lecznicze płyny 
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze środki do  czyszczenia zębów, lekarstwa przeciw zaparciom, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weteryna-
ryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do  celów medycznych, leki 
wzmacniające, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycz-
nych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki hi-
gieniczne, maści do  celów farmaceutycznych, maści do  leczenia opa-
rzeń słonecznych, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, 
mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycz-
nych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mydła antybakte-
ryjne, mydła dezynfekujące mydła lecznicze, nalewki do celów medycz-
nych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów me-
dycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, odświeżacze 
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okrągłe podkład-
ki na odciski stóp, olejki lecznicze, opiaty, opium, owadobójcze szampo-
ny dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pastylki 
do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, pa-
tyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pieluchomajtki dzie-
cięce, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry 
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do ce-
lów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, płyny do  przemywania oczu, płyny do  przemywania pochwy 
do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higie-
niczne, pomady do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów 
medycznych, preparaty do  leczenia trądziku, preparaty do  niszczenia 
grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia 
szkodników, 050401 preparaty do odświeżania powietrza, preparaty far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepara-
ty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], pre-
paraty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty 
na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty organoterapeutycz-
ne, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecz-
nym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, pre-
paraty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do  kąpieli, 
preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty 
witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, 
preparaty zawierające aloes do  celów farmaceutycznych, preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki 

ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów 
farmaceutycznych, proszek perłowy do  celów medycznych, przepaski 
na oczy do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów 
samoprzylepnych, roztwory do  szkieł kontaktowych, siemię lniane 
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farma-
ceutycznych, słodycze do celów leczniczych, soda oczyszczona do ce-
lów farmaceutycznych, sole do  celów medycznych, sole do  kąpieli 
do  celów medycznych, sole do  kąpieli mineralnych, sole potasowe 
do celów medycznych, sole sodowe do celów medycznych, sole wód 
mineralnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety za-
wierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suple-
menty diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mlecz-
ko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sprosz-
kowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, środki algobójcze, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, 
środki dezynfekcyjne do  toalet chemicznych, środki do  leczenia opa-
rzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insek-
tycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania 
powietrza, środki do  tępienia much, środki do  tępienia szkodników, 
środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, 
środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki odka-
żające, środki odstraszające insekty dla psów, środki odstraszające owa-
dy, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skryto płci 
owym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środ-
ki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, 
środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środki 
trawienne do  celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki 
uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomaga-
jące odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, tlen do ce-
lów medycznych, tłuszcze do  celów medycznych, tłuszcze do  celów 
weterynaryjnych, tran, waciki do celów medycznych, wazelina do celów 
medycznych, węgiel drzewny do  celów farmaceutycznych, winny ka-
mień do  celów farmaceutycznych, wkładki do  stanika dla karmiących 
matek, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, 
woda morska do  kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona 
do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wywary 
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zio-
ła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji seksual-
nej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowa-
na do  celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 11 agregaty klimatyzacyjne, akcesoria łazienko-
we, anty-rozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyj-
na, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura i insta-
lacje chłodnicze, baterie mieszające do  rui wodociągowych, bidety, 
chłodziarki, elektryczne, chromatografy do  celów przemysłowych, ci-
śnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste komory [instala-
cje sanitarne], dozowniki środków odkażających w  toaletach, filtry 
do wody pitnej, fontanny, generatory mikro-bąbelków do kąpieli, insta-
lacje du dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje 
do oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewa-
nia wodnego, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, insta-
lacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, kabiny prysznico-
we, kabiny przenośne do  łaźni tureckich, kamienie lawy wulkanicznej 
do  grilla, lampy bakteriobójcze do  oczyszczania powietrza, maszyny 
do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania indu, na-
tryski, prysznice, sterylizatory powietrza, umywalki [części instalacji sani-
tarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nic do użyt-
ku osobistego, urządzenia do  celów sanitarnych, urządzenia 
do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządze-
nia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia 
do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania w rol-
nictwie, urządzenia do  ogrzewania, urządzenia do  schładzania, wody 
urządzenia do  wanien z  hydromasażem, urządzenia do  wytwarzania 
pary, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urzą-
dzenia klimatyzacyjne, urządzenie dezynfekujące do  celów medycz-
nych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny SPa, zamrażarki, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, zmiękczacze wody, żarniki do  lamp elektrycz-
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nych, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty ) do żywności, aro-
maty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spo-
żywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bloki lodu, chałwa, 
chleb, chleb bez drożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, 
gęsty sos], cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada 
pitna, czosnek mielony [przyprawa], 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, goździki [przyprawa], gryka, przetwo-
rzona, guma do  żucia, guma do  żucia odświeżająca oddech, herbata, 
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny 
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi na-
dziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kapary, 
karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, ka-
sze spożywcze, kawa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty her-
baty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czer-
woną fasolą, lód w blokach, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki 
odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekolado-
we, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do  celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje ka-
wowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piw-
ny okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], 
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki-) [słodycze], 
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migda-
łowa, pasty czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty 
na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté 
en croûte), pesto [sos], pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, 
pierożki na bazie mąki, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukury-
dziane, 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, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetwo-
rzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzen-
ne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, 
rośliny strączkowe (mączka z-), ryż, ryż błyskawiczny, siemię lniane 
do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego 
[przyprawa], sól do konserwowania żywności, woda morska do gotowa-
nia, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stoso-
wane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzo-
ne, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], bagassa z trzci-
ny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa], chleb 
świętojański, surowy, chmiel, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny 
świeże, czosnek, świeży, fasola, świeża, groch świeży, grzyby świeże, ja-
dalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże 
owoce, jajeczka jedwabników, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, 
świeże, karmy i pasze dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki psze-
nicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora 
surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do  spożycia 
przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, łupiny orze-
chów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy 
z  kukurydzy dla bydła, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], 
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka z  orzechów arachido-
wych dla zwierząt, mąka z  ryżu [pasza], migdały [owoce], napoje dla 
zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, 
nieprzetworzona komosa ryżowa, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, 
orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe 
(makuchy z-) dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, otręby [pokarm 
dla zwierząt], otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce 
świeże, papryki [rośliny], pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt do-
mowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty uboczne z pro-
cesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, pszenica, pyłek [mate-
riał surowy], rabarbar świeży, rośliny, ryż nieprzetworzony, sadzonki, 
sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, siemię lniane jako pasza 
dla zwierząt, soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pa-
sze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki 
chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt śledzie, żywe, świeże 
ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa świeże, winogrona 
świeże, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi 
lub zwierzęta, wytłoki z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach 

nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, ziarno ka-
kaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalko-
holowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, cydr 
bezalkoholowy, drinki na  bazie piwa, esencje do  produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo-
niada, likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz, napoje bezalkoholo-
we, napoje bezalkoholowe na  bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezal-
koholowe o  smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napo-
je na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje od-alkoholizowane, 
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje 
z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazo-
wanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok-) [napój], preparaty do pro-
dukcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), soki, soki wa-
rzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do  lemoniady, syropy 
do  napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda [napoje], 
woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji-), woda lito-
wa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda sto-
łowa, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje 
reklamowe, kolportaż próbek, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, pisanie scenariuszy do  celów reklamowych, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezaku-
py, produkcja programów związanych z  telezakupami, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowe, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja persone-
lu, rozpowszechnianie reklam, sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub pro-
mocji sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane 
z  listami prezentów, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie w  działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
39 dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, do-
stawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dys-
trybucja wody, informacja o składowaniu, pakowanie prezentów, pako-
wanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towarów, transport, 
usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kurierskie [wiadomości 
lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, wynajem ło-
dzi, wynajem statków powietrznych, wynajem zamrażarek, wynajmo-
wanie magazynów, wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, 
wypożyczanie zamrażarek, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawia-
nie kręgosłupa], fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywa-
jących środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaź-
nie tureckie, manicure, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki rekonwalescencji, sa-
lony piękności, sanatoria (usługi-), szpitale, świadczenie usług przez 
domy opieki nad starszymi ludźmi, tępienie szkodników w rolnictwie, 
akwakulturze, ogrodnictwie i  leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rol-
nictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
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usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi psychologów, 
usługi saun, usługi solariów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, 
usługi w  zakresie akwakultury, usługi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, 
wykonywanie wieńców, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypoży-
czanie sprzętu medycznego 

(111) 332875 (220) 2018 04 12 (210) 484729
(151) 2019 04 02 (441) 2018 08 20
(732) SOKOłOWSKa-łaWnICZaK anna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaP KaP let it rain
(540) 

(531) 01 15 03, 01 15 11, 27 05 01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria do  wyżej 
wymienionych towarów, odzież przeciwdeszczowa, obuwie prze-
ciwdeszczowe, nakrycia głowy przeciwdeszczowe, akcesoria prze-
ciwdeszczowe do  wyżej wymienionych towarów, odzież dla dzieci, 
obuwie dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, akcesoria do  wyżej 
wymienionych towarów dla dzieci, odzież termoaktywna, odzież 
sportowa, odzież outdoorowa, bielizna, bluzy, buty nieprzemakalne, 
czapki, czepki, fartuszki, kamizelki, kapelusze nieprzemakalne, kape-
lusze nieprzemakalne dla dzieci, kombinezony, kombinezony prze-
ciwdeszczowe, kombinezony przeciwdeszczowe dla dzieci, komplety 
sportowe, kostiumy kąpielowe, kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurtki 
nieprzemakalne dla dzieci, kurtki przeciwdeszczowe z  kapturem, 
kurtki puchowe, kurtki ocieplane, nieprzemakalna odzież wierzch-
nia, obuwie gumowe, obuwie nieprzemakalne, obuwie nieprze-
makalne dla dzieci, odzież wiatroszczelna, odzież wełniana, okrycia 
wierzchnie, narzutki wierzchnie, narzutki nieprzemakalne, peleryny 
nieprzemakalne, narzutki nieprzemakalne dla dzieci, peleryny nie-
przemakalne dla dzieci, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze prze-
ciwdeszczowe dla dzieci, pokrowce do  odzieży i  obuwia, polary, 
rękawice, rękawice nieprzemakalne, rękawice nieprzemakalne dla 
dzieci, śliniaki, śliniaki z  tworzywa sztucznego, spodnie, spodenki, 
spodnie nieprzemakalne, spodnie nieprzemakalne dla dzieci, stroje 
przeciwdeszczowe, sztormiaki, trencze, wyprawki dziecięce 

(111) 332876 (220) 2019 02 04 (210) 495526
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 18
(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mnow
(540) 

(591) czarny, czewony, żółty, ciemnoczerwony, niebieski, zielony
(531) 26 04 09, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 urządzenia i  oprogramowanie w  zakresie sprzedaży 
i  zakupu on-line, urządzenia i  oprogramowanie do  integracji przez 
platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 
usługi finansowe, płatności on-line, usługi akceptacji płatności on-
-line, pośrednictwo pieniężne, 42 usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w  zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami infor-
matycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji przez plat-
formę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej 

(111) 332877 (220) 2019 02 04 (210) 495527
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 18

(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mypay
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, ciemnoczerwony, niebieski, zielony
(531) 26 04 09, 29 01 15, 27 05 01
(510), (511) 9 urządzenia i  oprogramowanie w  zakresie sprzedaży 
i  zakupu on-line, urządzenia i  oprogramowanie do  integracji przez 
platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 
usługi finansowe, płatności on-line, usługi akceptacji płatności on-
-line, pośrednictwo pieniężne, 42 usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w  zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami infor-
matycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji przez plat-
formę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej 

(111) 332878 (220) 2019 02 04 (210) 495533
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 18
(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mPass
(540) 

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, żółty, niebieski, zielony
(531) 26 04 09, 29 01 15, 27 05 01
(510), (511) 9 urządzenia i  oprogramowanie w  zakresie sprzedaży 
i  zakupu on-line, urządzenia i  oprogramowanie do  integracji przez 
platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 
usługi finansowe, płatności on-line, usługi akceptacji płatności on-
-line, pośrednictwo pieniężne, 42 usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w  zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo I zarządzanie systemami infor-
matycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji przez plat-
formę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej 

(111) 332879 (220) 2019 02 04 (210) 495536
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 18
(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mClick
(540) 

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, żółty, niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 15, 26 04 09
(510), (511) 9 urządzenia i  oprogramowanie w  zakresie sprzedaży 
i  zakupu on-line, urządzenia i  oprogramowanie do  integracji przez 
platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 
usługi finansowe, płatności on-line, usługi akceptacji płatności on-
-line, pośrednictwo pieniężne, 42 usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w  zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami infor-
matycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji przez plat-
formę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej 

(111) 332880 (220) 2019 02 04 (210) 495560
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 18
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(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) justpay
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, ciemnoczerwony, niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 15, 26 04 09
(510), (511) 9 urządzenia i  oprogramowanie w  zakresie sprzedaży 
i  zakupu on-line, urządzenia i  oprogramowanie do  integracji przez 
platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 
usługi finansowe, płatności on-line, usługi akceptacji płatności on-
-line, pośrednictwo pieniężne, 42 usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w  zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami infor-
matycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji przez plat-
formę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej 

(111) 332881 (220) 2019 02 04 (210) 495561
(151) 2019 07 05 (441) 2019 03 18
(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paynow
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, ciemnoczerwony, zielony, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 15, 26 04 09
(510), (511) 9 urządzenia i  oprogramowanie w  zakresie sprzedaży 
i  zakupu on-line, urządzenia i  oprogramowanie do  integracji przez 
platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 
usługi finansowe, płatności on-line, usługi akceptacji płatności on-
-line, pośrednictwo pieniężne, 42 usługi w  zakresie projektowania, 
programowania oraz rozwoju oprogramowania w  zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami infor-
matycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji przez plat-
formę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej 

(111) 332882 (220) 2019 02 06 (210) 495643
(151) 2019 07 29 (441) 2019 03 25
(732) eMITeL SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) emiTV
(510), (511) 9 zespoły nadawcze (telekomunikacja), urządzenia tele-
wizyjne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, przenośny radiowy sprzęt nadawczo odbior-
czy, nadajniki [telekomunikacja], 35 reklama, 38 łączność przez sieci 
światłowodów, łączność przez terminale komputerowe, obsługa te-
lekonferencji, połączenie ze  światłowodową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej za  pomocą komputera, 42 instalacje oprogramowania 
komputerowego 

(111) 332883 (220) 2019 02 06 (210) 495652
(151) 2019 07 29 (441) 2019 03 25
(732) eMITeL SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WITOWO RaDIO
(510), (511) 9 zespoły nadawcze (telekomunikacja), urządzenia telewizyj-
ne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, nadajniki [te-
lekomunikacja], 35 reklama, 38 łączność przez sieci światłowodów, łącz-
ność przez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, połączenie 

ze światłowodową siecią komputerową za pośrednictwem telekomuni-
kacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompute-
ra, 42 instalacje oprogramowania komputerowego 

(111) 332884 (220) 2019 02 09 (210) 495774
(151) 2019 10 09 (441) 2019 06 24
(732) WIŚnIeWSKI MaCIeJ SZCZePan, Babica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BreakFest
(510), (511) 43 usługi restauracyjne: sprzedaż śniadań, katering ze-
stawów śniadaniowych, śniadania na dowóz 

(111) 332885 (220) 2019 02 26 (210) 496456
(151) 2019 09 06 (441) 2019 04 23
(732) DRZyZga DanIeLa DaRIa, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IPOSSO
(510), (511) 14 metale szlachetne i  ich stopy, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie, przyrządy chrono-
metryczne, wyroby jubilerskie wykonane z  metali nieszlachetnych, 
wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych 

(111) 332886 (220) 2019 02 11 (210) 495800
(151) 2019 09 25 (441) 2019 06 03
(732) CeDC InTeRnaTIOnaL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) beżowy, czarny, czerwony
(531) 19 07 25, 05 07 24, 03 07 21, 03 11 01, 03 13 01, 05 11 99, 29 01 13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 332887 (220) 2019 03 14 (210) 497164
(151) 2019 08 21 (441) 2019 04 15
(732) BOZKURT MeTe, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gF gIOVannI FeRRInI neW COnCePT
(540) 

(591) czerwony, biały, granatowy
(531) 24 01 05, 25 01 05, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 26 11 05, 
26 11 10, 26 11 11, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 25 odzież męska, damska, dziecięca 

(111) 332888 (220) 2019 03 22 (210) 497596
(151) 2019 11 13 (441) 2019 04 29
(732) InDUSTRIaL-InOX M  gRUBICh Z ReK SPÓłKa JaWna, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Circlic retaining rings
(540) 

(591) niebieski, srebrny
(531) 26 02 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 kołki metalowe, nity metalowe, pierścienie metalowe, 
podkładki regulacyjne [dystansowe], sprężyny [drobnica metalowa], 
śruby metalowe, zatrzaski metalowe, zatyczki metalowe, zawleczki 
z metalu 

(111) 332889 (220) 2019 03 27 (210) 497796
(151) 2019 09 13 (441) 2019 05 20
(732) TBWR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The BeaUTy RUnWay
(510), (511) 35 usługi reklamy na stronie internetowej, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w  szczególności internetu, 
usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, reklama i  marketing, promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych, 
reklama i  usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, reklama w internecie dla osób trzecich, usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, organizowanie 
reklamowych sesji zdjęciowych, usługi agencji reklamowej, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, usługi związane z  obróbką tekstów re-
klamowych, pokazy towarów, drukowanie materiałów reklamowych, 
planowanie przebiegu akcji promocyjno-reklamowych, planowanie 
przebiegu kampanii reklamowych we wszystkich mediach i na wszyst-
kich nośnikach reklamy, w  szczególności w  internecie, reklama ze-
wnętrzna, nadzór nad produkcją materiałów reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja promocyjnych kaset 
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, 41 publikowanie tek-
stów [innych niż teksty reklamowe], elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, usługi edukacyjne do-
tyczące urody, w  tym organizowanie, sponsorowanie i  prowadzenie 
spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów 
na temat urody, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, udostęp-
nianie informacji dotyczących urody za pomocą portalu on-line, pro-
dukcja filmów wideo, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produk-
cja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wideo, szkolenia w  zakresie 
pielęgnacji urody, nauczanie w  zakresie pielęgnacji urody, szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii ko-
smetycznej, produkcja filmów inne niż filmy reklamowe, produkcja sesji 
zdjęciowych, organizacja sesji zdjęciowych, udostępnianie publikacji 
on-line, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem sesji zdję-
ciowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, edukacja (informacje 
dotyczące pielęgnacji ciała i  urody), produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i  produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficz-
ne, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w ce-
lach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze  współczesnymi 
osobistościami w celach edukacyjnych, 44 usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, usługi wizażystów, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi do-
radztwa w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne 

w  zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi  

(111) 332890 (220) 2019 03 27 (210) 497797
(151) 2019 09 13 (441) 2019 05 20
(732) TBWR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Beauty-Runway com
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 10
(510), (511) 35 usługi reklamy na stronie internetowej, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, 
usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, promocja, reklama i  marketing stron 
internetowych on-line, reklama i  marketing, promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych, 
reklama i  usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, organizowanie 
reklamowych sesji zdjęciowych, usługi agencji reklamowej, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, usługi związane z  obróbką tekstów re-
klamowych, pokazy towarów, drukowanie materiałów reklamowych, 
planowanie przebiegu akcji promocyjno-reklamowych, planowanie 
przebiegu kampanii reklamowych we wszystkich mediach i na wszyst-
kich nośnikach reklamy, w  szczególności w  Internecie, reklama ze-
wnętrzna, nadzór nad produkcją materiałów reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja promocyjnych kaset 
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, 41 publikowanie tek-
stów [innych niż teksty reklamowe], elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, usługi edukacyjne do-
tyczące urody, w  tym organizowanie, sponsorowanie i  prowadzenie 
spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów 
na temat urody, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostępnia-
nie informacji dotyczących urody za pomocą portalu online, produkcja 
filmów wideo, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja edu-
kacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, szkolenia w zakresie pielęgna-
cji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
produkcja filmów inne niż filmy reklamowe, produkcja sesji zdjęcio-
wych, organizacja sesji zdjęciowych, udostępnianie publikacji on-line, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem sesji zdjęciowych, 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w  tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), usługi wydawnicze i  reporterskie, usługi wydawnicze 
w  zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w  zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, edukacja (informacje 
dotyczące pielęgnacji ciała i  urody), produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i  produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficz-
ne, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w ce-
lach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze  współczesnymi 
osobistościami w celach edukacyjnych, 44 usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, usługi wizażystów, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi do-
radztwa w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne 
w  zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi 
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(111) 332891 (220) 2019 04 01 (210) 498059
(151) 2019 10 01 (441) 2019 05 27
(732) MaRCInISZyn ZaKłaD MIĘSny PnIÓW SPÓłKa JaWna, 
Pniów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pniowska Chata
(510), (511) 29 wędliny, kabanosy, kiełbasy, kiełbasy suche, kiełbasy 
podsuszane, wędzonki, szynki, szynki surowe dojrzewające, szynki 
surowe podsuszane, bekon, polędwice, przekąski mięsne 

(111) 332892 (220) 2019 04 11 (210) 498644
(151) 2019 12 12 (441) 2019 08 19
(732) WIeRCIŃSKI RaDOSłaW SPeCnaRZĘDZIa, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPeC naRZĘDZIa
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 13 25, 26 05 04
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet 
usług świadczonych przez osoby trzecie, takich jak: serwis i naprawa 
narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spali-
nowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za pośred-
nictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet towa-
rów: narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i  narzędzi 
spalinowych, 37 rektyfikacja niwelatorów, serwis i naprawa narzędzi, 
w szczególności narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi 
i narzędzi spalinowych 

(111) 332893 (220) 2019 04 16 (210) 498865
(151) 2019 09 25 (441) 2019 06 03
(732) KUDLa TOMaSZ gOSPODaRSTWO ROLne WInnICa KUDLa, 
Jankowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sama Valley
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), wino, napoje 
alkoholowe zawierające wino, wina musujące, 41 organizacja i przepro-
wadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 
wina, 43 winiarnie, usługa zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi de-
gustacji win (dostarczanie napojów), usługi w zakresie zakwaterowania, 
agroturystyka, usługi w zakresie zakwaterowania połączone z organi-
zacją i przeprowadzaniem degustacji wina (enoturystyka) 

(111) 332894 (220) 2019 04 18 (210) 498988
(151) 2019 10 23 (441) 2019 06 17
(732) KUDLa TOMaSZ gOSPODaRSTWO ROLne WInnICa KUDLa, 
Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaMa VaLLey WInnICa JanKOWICe
(540) 

(531) 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), wino, napoje 
alkoholowe zawierające wino, wina musujące, 41 organizacja i przepro-
wadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 

wina, 43 winiarnie, usługa zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi de-
gustacji win (dostarczanie napojów), usługi w zakresie zakwaterowania, 
agroturystyka, usługi w zakresie zakwaterowania połączone z organi-
zacją i przeprowadzaniem degustacji wina (enoturystyka) 

(111) 332895 (220) 2019 04 18 (210) 499045
(151) 2019 10 03 (441) 2019 06 03
(732) KUDLa TOMaSZ gOSPODaRSTWO ROLne WInnICa KUDLa, 
Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLIna SaMy WInnICa JanKOWICe
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, napoje 
alkoholowe zawierające wino, wina musujące, 41 organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do  celów rozrywkowych, organizacja 
i  przeprowadzanie degustacji wina do  celów edukacyjnych, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] 
dotyczących wina, 43 winiarnie, usługa zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi w zakresie 
zakwaterowania, agroturystyka, usługi w  zakresie zakwaterowania 
połączone z organizacją i przeprowadzaniem degustacji wina (eno-
turystyka) 

(111) 332896 (220) 2019 05 13 (210) 499657
(151) 2019 10 09 (441) 2019 06 24
(732) ZWOLIŃSKI TaDeUSZ, Jasień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORO DeCOR SZTUKaTeRIa
(540) 

(591) granatowy, złoty
(531) 24 09 02, 24 09 03, 24 09 05, 24 09 09, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 sprzedaż sztukaterii (styropianowej-fasadowej i  we-
wnętrznej) powlekanej masą sztukatorską oraz materiałów monta-
żowych za pomocą sklepu internetowego 

(111) 332897 (220) 2019 05 28 (210) 500388
(151) 2019 11 19 (441) 2019 07 29
(732) ChUDZICKI łUKaSZ, łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS STORy
(540) 

(591) biały, fioletowy, różowy, pomarańczowy, zółty, niebieski, 
zielony, jasnozielony
(531) 21 01 14, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 41 przedszkola, informacja o edukacji, nauczanie indywi-
dualne, nauka gimnastyki, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, szkoły z  interna-
tem, 43 żłobki dla dzieci 
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(111) 332898 (220) 2019 05 31 (210) 500567
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 22
(732) KangU SeLF STORage SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kangu24 com magazyny od 1m²
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 04 02, 26 04 05, 29 01 13, 27 05 01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży materiałów opakowaniowych, usługi 
merchandisingu dotyczące pakowania i przechowywania, 39 usługi 
transportowe, usługi najmu przestrzeni magazynowej, usługi najmu 
samochodów i przyczep 

(111) 332899 (220) 2019 05 31 (210) 500573
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 22
(732) KangU SeLF STORage SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kangu24 com
(510), (511) 35 usługi sprzedaży materiałów opakowaniowych, usługi 
merchandisingu dotyczące pakowania i przechowywania, 39 usługi 
transportowe, usługi najmu przestrzeni magazynowej, usługi najmu 
samochodów i przyczep 

(111) 332900 (220) 2019 07 01 (210) 501781
(151) 2019 12 14 (441) 2019 08 12
(732) MaLCZeWSKI BaRTOSZ PIOTR, Jastrzębnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMF 2012 aKaDeMIa MaRKeTIngU FaRMaCeUTyCZnegO
(540) 

(591) ciemnoszary, ciemnoniebieski
(531) 09 07 22, 01 01 01, 05 03 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public relations, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, usługi agencji 
marketingowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi edytorskie w dzie-
dzinie reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania 
rynku, badania opinii publicznej, organizowanie giełd i targów, organizo-
wanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze 
reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i  internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i  optycznych nośników informacji, informacja o  wyżej wymienionych 
usługach, promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych, 
tworzenie i  kompilacja komputerowych baz danych, udostępnienie 
i  zarządzanie bazami danych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympo-
zjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, 
kursów i  zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, 
kulturalnych, organizowanie zawodów sportowych, wydawanie publi-
kacji multimedialnych i  internetowych, usługi wydawnicze, publikacja 
czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, prowadzenie blo-
gów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji on-line, perio-
dyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym 
zdjęć reklamowych, informacja o powyższych usługach 

(111) 332901 (220) 2019 12 06 (210) 507728
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIRIBReT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg od-
dechowych, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i zaburzeń układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do  le-
czenia astmy 

(111) 332902 (220) 2019 07 16 (210) 502335
(151) 2019 12 31 (441) 2019 09 02
(732) PRZyDaTeK KRZySZTOF eURO TeCh, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eT aluminium
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 12, 26 04 04
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, altanki, głównie z metalu, 
altanki [konstrukcje metalowe], altanki metalowe, altany [konstrukcje 
metalowe], altany konstrukcje z metalu, altany przenośne wykonane 
głównie z metali, aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi 
ogrodowe, aluminiowe materiały uszczelniające do  krycia dachów, 
aluminiowe ramy do okien przesuwnych, architektoniczne elementy 
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, archi-
tektoniczne produkty metalowe do  użytku w  budownictwie, archi-
tektoniczne złącza metalowe, artykuły metalowe do  użytku w  bu-
downictwie, balustrady metalowe, balustrady metalowe 
do balkonów, balustrady metalowe do ogrodzeń, blacha, blacha alu-
miniowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha stalowa cienka, bla-
charskie materiały budowlane, bramy metalowe, budowlane elemen-
ty konstrukcyjne z metalu, budowlane materiały metalowe, budynki 
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, budynki o szkiele-
cie metalowym, budynki prefabrykowane wykonane głównie z meta-
lu, budynki przenośne wykonane głównie z metalu, dachowe rynny 
metalowe, drobnica metalowa do  drzwi, drzwi aluminiowe, drzwi 
(bramy) żaluzjowe metalowe, drzwi (futryny do-) metalowe, drzwi 
i okna metalowe, drzwi (kołatki do-), drzwi metalowe, drzwi metalo-
we do  budynków, drzwi metalowe do  garaży, drzwi metalowe 
do użytku wewnątrz pomieszczeń drzwi metalowe garażowe, drzwi 
ogrodowe (metalowe obramowania-), drzwi przesuwne (rolki, pro-
wadnice do-), drzwi (urządzenia do otwierania-) nieelektryczne, drzwi 
wahadłowe metalowe, drzwi (zasuwy do-) metalowe, drzwi zwijane, 
metalowe, drzwiczki metalowe zapewniające dostęp do  budynków 
zwierzętom domowym, drzwiowe (futryny-) metalowe, drzwiowe 
(ościeżnice-) metalowe, fasady metalowe, framugi drzwi metalowe, 
futryny do  drzwi metalowe, gotowe elementy budowlane [metalo-
we], haki metalowe do użytku w budownictwie, harmonijkowe drzwi 
z metalu, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątow-
niki metalowe, kątowniki stalowe, klamki do drzwi metalowe, klamki 
metalowe do okien, klamry do użytku w budownictwie, klamry meta-
lowe, kliny metalowe, konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do  budowli), 
konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], konstruk-
cje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe 
[budownictwo], konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, ko-
twy metalowe, kształtowniki metalowe, kształtowniki z metalu, łącz-
niki metalowe do okien skrzynkowych, listwy metalowe, listwy meta-
lowe do mocowania okien [kit/listwy], listwy profilowane metalowe 
dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, mar-
kizorolety z metalu, markizy metalowe, markizy metalowe [materiały 
budowlane], materiały blacharskie dla budownictwa, materiały bu-
dowlane (metalowe), materiały konstrukcyjne metalowe, materiały 
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metalowe dla budownictwa, materiały metalowe do celów budowla-
nych i konstrukcyjnych, metalowe bębenki zabezpieczające do zam-
ków, metalowe blachy zabezpieczające do  drzwi, metalowe blaszki 
gniazdkowe do zamków, metalowe blokady do zamków na oknach, 
metalowe budynki przenośne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, metalowe 
drzwi do garaży, metalowe drzwi do ogrodu, metalowe drzwi harmo-
nijkowe, metalowe drzwi izolujące, metalowe drzwi obrotowe, meta-
lowe drzwi ogrodowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi 
przeciwpożarowe, metalowe drzwi przesuwane do budynków, meta-
lowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe do  celów bezpie-
czeństwa, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi z siatką, meta-
lowe drzwi zwijane, metalowe drzwi zwijane o  właściwościach 
izolacyjnych, metalowe ekrany okienne, metalowe ekrany przeciw 
owadom montowane na oknach, metalowe ekrany przeciw owadom 
do  okien, metalowe ekrany przeciw owadom do  drzwi, metalowe 
ekrany przeciw owadom montowane na  drzwiach, metalowe ele-
menty budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elemen-
ty do  fasad budynków, metalowe elementy do  hamowania drzwi, 
metalowe elementy drzwi, metalowe elementy fasadowe, metalowe 
elementy łączące do rynien, metalowe elementy umożliwiające po-
pychanie drzwi, metalowe elementy usztywniające i  wzmacniające 
konstrukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stoso-
wane w budownictwie, metalowe fasady okienne, metalowe kątow-
niki stalowe, metalowe klamki do okien, metalowe klucze, metalowe 
klucze do zamków, metalowe kołatki, metalowe kołatki do drzwi, me-
talowe komponenty do budowy fasad, metalowe konstrukcje, meta-
lowe konstrukcje budowlane, metalowe korbkowe podnośniki okien, 
metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, metalowe 
kraty do okiennic, metalowe kraty na okna, metalowe listwy okienne, 
metalowe obramowania drzwi, metalowe obramowania okien, meta-
lowe odbojniki drzwiowe, metalowe, okienne żaluzje zwijane, meta-
lowe okiennice wykonane z  listewek, metalowe okładziny do  fasad, 
metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalowe okna dachowe 
w  kształcie kopuły, metalowe okna podnoszone, metalowe okna 
świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe okucia do drzwi, me-
talowe okucia stolarskie, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, 
metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi do chłod-
ni, metalowe ościeżnice okienne, metalowe parapety okienne, meta-
lowe płytki ochronne przy zamku drzwi, metalowe profile, metalowe 
profile odwadniające, metalowe prowadnice do ram okiennych, me-
talowe prowadnice ślizgowe, metalowe przeciwciężary okna, metalo-
we przytrzymywacze do drzwi, metalowe ramy do drzwi, metalowe 
ramy do włazów, metalowe ramy okienne, metalowe rolety zewnętrz-
ne do  kierowania światła, metalowe rolki do  okien, metalowe rygle 
do  zasuw okiennych, metalowe siatki (ekrany) na  muchy, metalowe 
siatki na muchy, metalowe słupki okienne, metalowe śruby kotwowe, 
metalowe świetliki do budynków, metalowe świetliki [okna], metalo-
we sznury do żaluzji, metalowe szyny okienne, metalowe, termoizolo-
wane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty 
do otwierania drzwi, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, me-
talowe uchwyty do poręczy, metalowe uchwyty do ram okiennych, 
metalowe urządzenia do mocowania, metalowe urządzenia do przy-
trzymywania drzwi, metalowe urządzenia ochronne do okien mocu-
jące [przytwierdzające], metalowe urządzenia ochronne do  okien, 
metalowe urządzenia otwierające do okien (nieelektryczne), metalo-
we urządzenia zamykające do  drzwi, metalowe uszczelki do  drzwi, 
metalowe uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), metalowe uszczelnie-
nia okienne, metalowe wałki do drzwi garażowych, metalowe wizjery 
do  drzwi [niepowiększające], metalowe wkładki zamka, metalowe 
wkręty do  drewna, metalowe wkręty dociskowe, metalowe żaluzje 
architektoniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], metalowe 
żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje weneckie 
[zewnętrzne], metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzjowe zespoły 
okienne, metalowe zamki cylindryczne, metalowe zamki do  drzwi, 
metalowe zamknięcia, metalowe zamknięcia do okien, metalowe za-
suwnice okienne, metalowe zasuwy do  bram, metalowe zasuwy 
do drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi, metalowe zespoły 
do szyb podwójnych, metalowe zestawy do montażu zamka, metalo-
wy osprzęt klamek do  drzwi, moskitiery metalowe, nieelektryczne 
urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia do zamy-
kania okien, nieelektryczne zamki wykonane z metali, odpowietrzniki 
metalowe do okien mansardowych, odpowietrzniki metalowe do bu-
dynków, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwałe budowlane 
materiały metalowe, ogniotrwałe drzwi z  metalu, ograniczniki 

drzwiowe metalowe, okiennice metalowe, okiennice ochronne (me-
talowe), okładziny metalowe do okien, okna aluminiowe, okna dacho-
we metalowe, okna metalowe, okna pancerne posiadające ramy me-
talowe, okna ścienne z  metalu, okna skrzynkowe metalowe, okna 
żaluzjowe metalowe, okucia do  drzwi metalowe, okucia drzwiowe 
(ozdobne) metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do  okien, 
okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stalowe, oranżerie meta-
lowe [konstrukcje], ościeżnice metalowe, oszklone drzwi metalowe, 
oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budownictwie, para-
pety z materiałów metalowych, pergole z metalu, płyty aluminiowe, 
płyty do drzwi metalowe, poziome rolety weneckie [prefabrykowane 
metalowe budowlane zestawy montażowo-wewnętrzne], z  metalu, 
profile aluminiowe, profile metalowe, profile metalowe do celów ter-
moizolacyjnych, profile metalowe do użytku w budownictwie, profile 
z  metalu na  drzwi, progi metalowe, prowadnice do  drzwi przesuw-
nych [z metalu], prowadnice metalowe, przechylne drzwi metalowe, 
ramy metalowe do  budynków, ramy metalowe do  drzwi przesuwa-
nych, ramy stalowe do  budynków, rolety metalowe, rolety okienne 
zewnętrzne metalowe, rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane 
z  metalu, rolety zaciemniające [zewnętrzne] z  metalu, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z  metalu, rygle 
do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle do za-
suw okiennych z metalu, rygle okienne metalowe, sprężyny drzwiowe 
(nieelektryczne), świetliki [okna] z metalu do użycia w budownictwie, 
świetliki [okna] z metalu do celów budowlanych, uchwyty z metalu, 
wałki metalowe do  drzwi przesuwnych, wałki metalowe do  przesu-
wanych okien, wejścia metalowe, werandy metalowe [budownictwo], 
wewnętrzne okiennice metalowe, zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, żaluzje metalo-
we d o użytku zewnętrznego, żaluzje metalowe [przeznaczone na ze-
wnętrz], żaluzje metalowe w  postaci ukośnych deszczułek, żaluzje 
pionowe z  metalu [zewnętrzne], żaluzje zwijane metalowe, zamki 
i klucze, z metalu, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki meta-
lowe, zamki metalowe do okien, zamki metalowe [inne niż elektrycz-
ne], zamki metalowe (nieelektryczne), zamki obrotowe do okien me-
talowe, zamki sprężynowe, zamki sprężynowe metalowe, zamknięcia 
drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zamknięcia meta-
lowe, zasuwy (drzwi-) metalowe, zasuwy drzwiowe płaskie, zasuwy 
metalowe będące elementami do  drzwi, zasuwy metalowe będące 
elementami do okien, zatrzaski do drzwi metalowe, zatrzaski do okien 
z metalu, zatrzaski metalowe, zawiasy do drzwi i okien (metalowe-), 
zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe 
do drzwi, zawiasy metalowe sprężynowe, zawiasy metalowe zawiera-
jące sprężynę, zawiasy z  metalu do  okien, 19 altanka [konstrukcje 
nie  z  metalu], altanki [konstrukcje nie  z  metalu], altany [konstrukcje 
niemetalowe], balustrady, balustrady (nie  z  metalu), balustrady nie-
metalowe, balustrady, niemetalowe, do balkonów, balustrady wyko-
nane z  materiałów niemetalowych, budowlane (drewno-), budowle 
drewniane, budowle przenośne niemetalowe, budynki niemetalowe 
przenośne, budynki przenośne niemetalowe, budynki przenośne 
z materiałów niemetalowych, części budowlane (niemetalowe-), da-
chowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, da-
chy (niemetalowe konstrukcje pokryć-), drewniane listwy profilowe, 
drewniane profile, drewniane ramy okien, drewniane rolety zwijane 
do  użytku zewnętrznego, drewno fornirowane, drewno i  sztuczne 
drewno, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi drewniane, drzwi har-
monijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne z  materiałów niemetalo-
wych, drzwi niemetalowe, drzwi (niemetalowe-) do  użytku w  gara-
żach, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi ognioodporne 
niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi oszklone, 
niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi podnoszone 
do góry, niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, 
drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi wykonane z plastiku 
do budynków, drzwi z siatką, nie z metalu, drzwiowe (ościeżnice-) nie-
metalowe, drzwiowe (płyty-) niemetalowe, elementy budowlane 
z imitacji drewna, elementy fasad z materiałów niemetalowych, ele-
menty konstrukcji z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materia-
łów niemetalowych, elementy konstrukcyjne z  drewna, elementy 
szklane do okien, elementy szklane do paneli budowlanych, elemen-
ty wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy ze  szkła 
do szklenia, fasady (niemetalowe-), fasady okien (niemetalowe), fasa-
dy z materiałów niemetalowych, futryny do drzwi (nie z metalu), futry-
ny drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, futryny (nie-
metalowe-) do  szklanych drzwi, harmonijkowe drzwi niemetalowe, 
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harmonijkowe (drzwi-) niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, koloro-
we szkło okienne, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje 
samonośne (niemetalowe-), konstrukcje wykonane z materiałów nie-
metalowych, kotwy niemetalowe do  użytku w  budownictwie, kro-
kwie dachowe, krokwie drewniane, listwy budowlane (niemetalo-
we-), maszty [słupy] niemetalowe, materiały do  szklenia w  formie 
arkuszy do użytku w budownictwie, materiały niemetalowe do celów 
konstrukcyjnych, materiały niemetalowe do  celów budowlanych 
i  konstrukcyjnych, moskitiery niemetalowe, moskitiery (niemetalo-
we-) do okien, moskitiery (niemetalowe-) na drzwi, nadproża nieme-
talowe, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, niemetalowe 
części konstrukcyjne do  celów budowlanych, niemetalowe domy 
przenośne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, nieme-
talowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi przechylne do  budyn-
ków, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi prze-
zroczyste do budynków, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach 
izolacyjnych, niemetalowe futryny do  drzwi, niemetalowe futryny 
do  drzwi ochronnych do  budynków, niemetalowe obróbki blachar-
skie dachu, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalo-
we ościeżnice do okien, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalo-
we osłony okienne, niemetalowe ramy do  drzwi oszklonych, 
niemetalowe ramy do okien świetlikowych do użytku w budynkach, 
niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe ramy do werand, 
niemetalowe rolety antywłamaniowe, niemetalowe zespoły okien ża-
luzjowych, niemetalowe zewnętrzne okiennice do budynków, obra-
mowania łukowe (niemetalowe-) do  użytku w  budownictwie, obra-
mowania okien (niemetalowe-), okienne (ramy-) niemetalowe, 
okienne (szkło-) dla budownictwa, okiennice drewniane, okiennice 
niemetalowe, okiennice niemetalowe do okien, okiennice (niemeta-
lowe-) [zewnętrzne], okiennice szczeblinowe (niemetalowe-) [ze-
wnętrzne], okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okiennice wykona-
ne z  materiałów niemetalowych, okiennice z  tworzyw sztucznych, 
okna dachowe (nie  z  metalu), okna dachowe wykonane z  tworzyw 
sztucznych, okna niemetalowe, okna pancerne posiadające niemeta-
lowe ramy, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, 
okna świetlikowe wykonane z  materiałów z  tworzyw sztucznych 
do użytku w budynkach, okna szklane, okna żaluzjowe niemetalowe, 
okna żaluzjowe ze szkła do budynków, oranżerie wykonane z drewna, 
otwory włazowe (niemetalowe-), panele szklane do  drzwi, panele 
szklane do  okien, podstawy (niemetalowe-) [konstrukcje], poziome 
rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, profile drew-
niane, profile niemetalowe do budownictwa, profile panelowe z ma-
teriałów niemetalowych, progi i  parapety z  materiałów niemetalo-
wych, progi niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, ramy 
(niemetalowe-) do świetlików, ramy okienne z drewna z powłoką alu-
miniową, ramy okienne z tworzyw sztucznych, rolety do użytku ze-
wnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], rolety zewnętrzne do okien 
(niemetalowe-), rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, skrzynko-
we (okna-) niemetalowe, słupki okienne (niemetalowe-), świetliki, 
nie z metalu, świetliki z tworzyw sztucznych, szklane dachy, szklane 
drzwi do budynków, szklane drzwi przezroczyste do budynków, szkło 
okienne, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, do budow-
nictwa, szkło okienne do  użytku w  budownictwie, szkło płaskie 
[okienne] dla budownictwa, szkło płaskie [okienne] do  budynków, 
szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, szy-
by barwione [do  użytku w  budownictwie], szyby laminowane [dla 
budownictwa], szyby okienne, szyby stosowane w  budownictwie, 
werandy (niemetalowe-), werandy wykonane z materiałów niemeta-
lowych [konstrukcje], żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemeta-
lowych, żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub 
tkanin, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żaluzje zwija-
ne (niemetalowe-), zabudowania balkonowe niemetalowe, zespoły 
okienne (ramy niemetalowe-), zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 37 
budowa konstrukcji stalowych na  budynki, budowa [wznoszenie 
i  szklenie] budynków ogrodowych, budowa [wznoszenie i  szklenie] 
oranżerii, czyszczenie okien, czyszczenie żaluzji, instalacja folii okien-
nych, instalacja samozamykaczy do drzwi, instalacja szkła izolacyjne-
go w  cieplarniach, oknach, drzwiach i  szklarniach, instalacja szkła 
w  cieplarniach, oknach, drzwiach i  szklarniach, instalacja urządzeń 
do  otwierania drzwi, instalacja urządzeń do  otwierania i  zamykania 
drzwi, instalacja, wymiana i  naprawa zamków, instalacja urządzeń 
oświetleniowych, instalowanie i  naprawa żaluzji, instalowanie i  na-
prawianie rolet okiennych, instalowanie konstrukcji tymczasowych 
na targi handlowe, instalowanie konstrukcji tymczasowych na wysta-
wy handlowe, instalowanie okien, instalowanie podwójnych szyb, in-

stalowanie ram okiennych, instalowanie zabezpieczeń przed przecią-
gami na  oknach otwieranych pionowo, izolacja termiczna okien, 
konserwacja i naprawa bram, konserwacja i naprawa dotyczące auto-
matów do  zamykania drzwi, konserwacja i  naprawa instalacji drzwi 
automatycznych, konserwacja okien, montaż bram, montaż drzwi, 
montaż drzwi i okien, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż i na-
prawa żaluzji okiennych, montaż okuć do drzwi, montaż okuć okien-
nych, montaż żaluzji i okien, montaż zamków, montaż zamków bez-
przewodowych, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, naprawa 
fasad, naprawa i izolacja połączeń okiennych, naprawa okien, napra-
wa ościeżnic drzwiowych, naprawa rolet okiennych, naprawa zam-
ków, ponowna obróbka powierzchni fasad, szklenie okien, usługi bu-
dowlane, usługi demontażu, usługi szklarskie, wstawianie, 
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, wstawianie szkła, wstawia-
nie szkła i wstawianie szyb, wstawianie szyb, wymiana okien, wymia-
na ram okiennych 

(111) 332903 (220) 2019 12 06 (210) 507730
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eFFISPIR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg od-
dechowych, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i zaburzeń układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do  le-
czenia astmy 

(111) 332904 (220) 2019 12 06 (210) 507731
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) TKOCZ DaRIUSZ, SIDeK JaCeK BUChCIK SPÓłKa CyWILna, 
Bieruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUChCIK PaROWane PySZnOŚCI
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 03 15, 09 07 19, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 30 kluski gotowane na parze, kluski na parze nadziewane, 
pampuchy (kluski gotowane na parze), knedle czeskie (nie ziemnia-
czane), produkty zbożowe gotowane na parze, wyroby mączne goto-
wane na parze, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki 
do gotowania na parze 

(111) 332905 (220) 2019 12 06 (210) 507733
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) TKOCZ DaRIUSZ, SIDeK JaCeK BUChCIK SPÓłKa CyWILna, 
Bieruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUChCIK
(510), (511) 30 kluski gotowane na parze, kluski na parze nadziewane, 
pampuchy (kluski gotowane na parze), knedle czeskie (nie ziemnia-
czane), produkty zbożowe gotowane na parze, wyroby mączne goto-
wane na parze, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki 
do gotowania na parze 

(111) 332906 (220) 2019 12 06 (210) 507735
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nORMaZOnID
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg od-
dechowych, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i zaburzeń układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do  le-
czenia astmy 
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(111) 332907 (220) 2019 12 06 (210) 507736
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) XUan hUng DInh, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUnLanSe
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 19
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do  kostki, buty 
dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty na płaskim 
obcasie, buty na  platformie, buty nieprzemakalne, buty robocze, 
buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne, 
buty wsuwane, buty za  kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane 
w  stylu japońskim, drewniaki i  sandały w  stylu japońskim, japon-
ki, kalosze, kapcie, kapcie skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, 
sandały, sandały damskie, sandały męskie, sandały w  stylu japoń-
skim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, teni-
sówki, półbuty, koturny jako obuwie, apaszki, artykuły odzieżowe 
w  stylu sportowym, bandany na  szyję, bermudy, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bie-
lizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, biustonosze 
bez ramiączek, biustonosze miękkie, biustonosze sportowe, ble-
zery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy 
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki 
damskie, chustki na  głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy or-
talionowe, długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie 
szale damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy, ele-
ganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garni-
tury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], gar-
nitury w sportowym stylu, golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze 
nieprzemakalne, halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], 
kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki skórzane, kami-
zelki z polaru, kąpielówki, komplety koszulek i spodenek, komplety 
odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy, kostiumy 
kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla 
kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, koszule, koszule ciążo-
we, koszule codzienne, koszule do  garniturów, koszule eleganckie, 
koszule hawajskie, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszu-
le nocne, koszule sztruksowe, koszule z  długimi rękawami, koszule 
z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki 
typu rashguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne 
kurtki do  pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki bez 
rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, 
kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurt-
ki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki 
sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, majtki, majtki 
damskie, marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i  kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na  ko-
lana [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane 
kamizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież 
sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla ko-
biet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski, pidża-
my, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, pod-
koszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, 
półgolfy, rybaczki, rękawice, w  tym rękawice ze  skóry, rękawiczki, 
rękawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki an-
typoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety do ko-
stek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie [nieformalne], 
spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie sportowe, sukienki 
damskie, swetry, swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpina-
ne, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, 
czapki, czapki bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki spor-

towe, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z  daszkiem, daszki 
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, kape-
lusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, nakrycia 
głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia głowy, termo-
aktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach rekla-
mowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w  celach 
reklamowych i  handlowych, prowadzenie wystaw w  ramach wir-
tualnych targów handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakre-
sie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespondencyjna, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych [ulo-
tek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet 

(111) 332908 (220) 2019 12 06 (210) 507738
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) SanOFI PaSTeUR société anonyme, Lyon (FR)
(540) (znak słowny)
(540) IMOVaX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, szczepionki 

(111) 332909 (220) 2019 12 06 (210) 507739
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aDaBaBy
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne przeciwgorącz-
kowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne 

(111) 332910 (220) 2019 12 06 (210) 507740
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) FUnDaCJa POLSKa PRZeDSIĘBIORCZa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKa przedsiębiorcza
(540) 

(591) czarny, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 02 09 15, 01 17 11
(510), (511) 35 działalność gospodarcza (doradztwo w  zakresie 
zarządzania-), dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i  promocyjnych, agencja public relations, analiza trendów 
biznesowych, audyt działalności gospodarczej, analizy i  badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w  zakre-
sie działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania projektów 
dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe i  analiza 
badań rynkowych, badania rynku i  badania marketingowe, bizne-
sowe usługi doradcze i  konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo bizne-
sowe, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu 
i  promocji, fakturowanie, handlowe informacje i  porady udziela-
ne konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja 
o działalności gospodarczej, informacje i opinie ekspertów dotyczą-
ce firm i przedsiębiorstw, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do-), ogłoszenia drobne, organizacja działalności gospodar-
czej, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], plakaty reklamowe (rozlepianie-), pomoc biznesowa przy 
prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc i porady dotyczące organiza-
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cji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc, usługi doradcze 
i  konsultacyjne w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych z  działalnością 
gospodarczą, produkcja materiałów reklamowych, produkcja ma-
teriałów reklamowych i  reklam, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, reklama, 
reklama banerowa, reklama online poprzez komputerowe sieci ko-
munikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, reklama na  billboardach elektronicznych, reklama 
w  prasie popularnej i  profesjonalnej, sporządzanie sprawozdań fi-
nansowych, tworzenie tekstów reklamowych, udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizneso-
wego, usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych dla osób trzecich, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i  promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, zamó-
wienia handlowe (zarządzanie w zakresie-), 38 agencje informacyjne, 
dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie wiado-
mości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wia-
domości za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie 
wiadomości za  pośrednictwem mediów audiowizualnych, kompu-
terowe przesyłanie danych, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, te-
lekomunikacja, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
wynajem modemów, usługi związane z  elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 doradztwo zawodowe, edu-
kacja, fotografia, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje-), informacja 
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji [micro-pu-
blishing], komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji 
elektronicznej, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kongre-
sy (organizowanie i prowadzenie-), konkursy (organizowanie-) [edu-
kacja lub rozrywka], nagrywanie i  produkcja nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie na  taśmach wideo, organizacja i  prowadzenie balów, 
organizacja webinariów, organizacja warsztatów i  seminariów, or-
ganizowanie balów, organizowanie i  obsługa konferencji, organi-
zowanie i  prowadzanie konferencji i  seminariów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja filmów na taśmach 
wideo, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez roz-
rywkowych, publikowanie książek i  czasopism elektronicznych on-
line, publikowanie książek, publikowanie tekstów, seminaria, studia 
filmowe, studia nagrań (usługi-), taśmy wideo (produkcja filmów na-), 
tłumaczenia, usługi pisania tekstów, usługi reporterskie, organizacja 
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do  celów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, 45 agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, 
badania prawne, rejestrowanie nazw domen, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputero-
wych, licencjonowanie własności intelektualnej i  praw autorskich, 
eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego po-
przez licencjonowanie [usługi prawne], programy komputerowe (li-
cencjonowanie-) [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w-), własność intelektualna 
(licencjonowanie-), konsultacje z  zakresu zarządzania własnością 
intelektualną, doradztwo związane z zarządzaniem własnością inte-
lektualną i prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży, zarządzanie 
prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej 
i prawami autorskimi 

(111) 332911 (220) 2019 12 06 (210) 507741
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aDaMeD PhaRMa
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny do  pie-
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna do ce-
lów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, preparaty i  substancje lecznicze, żywność dla niemowląt, 

suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, 42 prace badawcze w zakresie po-
szukiwania nowych i rozwijania znanych molekuł oraz ich stosowania 
w medycynie, badania dotyczące leków, badania dotyczące środków 
farmaceutycznych, badania naukowe w  zakresie medycyny, prace 
badawcze w  dziedzinie medycyny i  farmakologii, badania naukowe 
do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, badania 
i  rozwój w  dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, projektowanie 
i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowy-
wanie medycznej aparatury diagnostycznej, udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udziela-
nie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycz-
nym, udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych 
w  dziedzinie farmaceutyków i  badań klinicznych, naukowe i  tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza 
i  prace badawcze w  dziedzinie medycyny i  farmacji, projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, analizy chemicz-
ne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie ko-
smetyki, projektowanie opakowań, doradztwo związane z badaniami 
farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych 

(111) 332912 (220) 2019 12 06 (210) 507742
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) FUnDaCJa POLSKa PRZeDSIĘBIORCZa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKa przedsiębiorcza
(540) 

(591) niebieski, ciemnoczerwony, żółty, jasnoczerwony, szary
(531) 29 01 15, 27 05 01, 02 09 15, 01 17 11
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i  promocyjnych, agencja public relations, analiza trendów bizneso-
wych, audyt działalności gospodarczej, analizy i  badania dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania projektów dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe i  analiza badań rynkowych, 
badania rynku i  badania marketingowe, biznesowe usługi doradcze 
i  konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo doty-
czące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i konsul-
tacje w  zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, fakturowanie, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informa-
cji konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, informacje 
i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, ogłoszenia drobne, organizacja 
działalności gospodarczej, organizacja i prowadzenie prezentacji pro-
duktów, organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], rozlepianie plakatów reklamowych, pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc i  porady do-
tyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc, 
usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych 
z  działalnością gospodarczą, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja materiałów reklamowych i  reklam, publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, 
reklama, reklama banerowa, reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, reklama online za  pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama na  billboardach elektronicznych, 
reklama w  prasie popularnej i  profesjonalnej, sporządzanie spra-
wozdań finansowych, tworzenie tekstów reklamowych, udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w  zakresie zarządzania 
biznesowego, usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania usług te-
lekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketin-
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gowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 38 agencje informa-
cyjne, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie 
wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarcza-
nie wiadomości za  pośrednictwem mediów audiowizualnych, kom-
puterowe przesyłanie danych, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do  Internetu, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, te-
lekomunikacja, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
wynajem modemów, usługi związane z  elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 doradztwo zawodowe, edu-
kacja, fotografia, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje), informacja 
o  edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publi-
shing], komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji elek-
tronicznej, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie 
na taśmach wideo, organizacja i prowadzenie balów, organizacja we-
binariów, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie balów, 
organizowanie i  obsługa konferencji, organizowanie i  prowadzanie 
konferencji i  seminariów, organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, organizowa-
nie i  prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, produkcja filmów na  taśmach wideo, prowadzenie im-
prez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie książek, pu-
blikowanie tekstów, seminaria, studia filmowe, usługi studia nagrań, 
produkcja filmów na taśmach video, tłumaczenia, usługi pisania tek-
stów, usługi reporterskie, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamo-
we, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 45 agencje po-
średnictwa w zawieraniu znajomości, badania prawne, rejestrowanie 
nazw domen, doradztwo w  zakresie własności intelektualnej, licen-
cjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności 
intelektualnej i  praw autorskich, eksploatacja praw własności prze-
mysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi praw-
ne], licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], 
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w  spra-
wach spornych, licencjonowanie własności intelektualnej, konsultacje 
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, doradztwo związane 
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, wypo-
życzanie odzieży, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra-
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi 

(111) 332913 (220) 2019 11 26 (210) 507231
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Relaxan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332914 (220) 2019 11 26 (210) 507233
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) grypofar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332915 (220) 2019 11 26 (210) 507234
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) eSTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Barlinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eSTO

(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 26 03 01, 26 01 03, 26 01 11, 26 04 09
(510), (511) 16 papier, papier falisty, karton, tektura, tektura falista 
i wyroby z tych materiałów do pakowania i transportu: koszyki biu-
rowe, pojemniki, pudełka, pudła: klapowe, fasonowe, opakowania 
z tektury falistej z zabezpieczeniem (znakowaniem) niewidocznymi 
danymi zmiennymi, wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, ob-
woluty i  przekładki z  tektury, rury tekturowe, skrzynki, tacki, torby, 
torebki, koperty, woreczki, rożki do  pakowania i  transportu z  pa-
pieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych, wyroby z tworzyw 
sztucznych do pakowania i transportu: koszyki biurowe, pojemniki, 
pudełka, folie z tworzyw sztucznych do pakowania i transportu, fo-
lie z  tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania 
lub zabezpieczania w transporcie, opakowania do butelek z papieru, 
kartonu lub tektury, podstawki pod kufle do  piwa, torby na  śmieci 
z  papieru lub tworzyw sztucznych, wyroby promocyjno-reklamo-
we z  papieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły 
biurowe z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych: teczki 
na dokumenty, pojemniki na akta, torby i kartony okazjonalne, sko-
rowidze, skoroszyty, papierowe wyroby poligraficzne: druki, faktury, 
foldery, informatory, instrukcje, kalendarze, papiery firmowe, papier 
do  drukarek komputerowych, poradniki, prospekty, skrypty, wizy-
tówki, taśmy papierowe, taśmy samoprzylepne do  celów papierni-
czych, ulotki, papier do  pakowania, obrusy papierowe, papierowe 
ręczniki, serwetki, papier toaletowy, 35 usługi importowe i ekspor-
towe, usługi pośrednictwa handlowego na  rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hur-
towniach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony interne-
towej następujących towarów: papier, tektura, karton, oraz wyroby 
z  tych materiałów do  pakowania i  transportu, materiały z  tworzyw 
sztucznych do  pakowania i  transportu, artykuły biurowe i  poligra-
ficzne, wyroby promocyjno-reklamowe z  papieru, kartonu tektury 
lub tworzyw sztucznych, artykuły toaletowe i higieniczne, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezen-
tacji towarów i  usług, usługi reklamowe i  promocyjne, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i  wzorów wyrobów, organizacja 
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, usługi badania rynku, 40 obróbka materiałowa, obróbka 
papieru, kartonu i  tektury, wykrawanie i sklejanie opakowań karto-
nowych, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi 
w zakresie natryskowego nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych, 
drukarnie, usługi poligraficzne, skład fotograficzny, skanowanie, 
druk sitowy, druk offsetowy, nadruki, introligatorstwo: apreturowa-
nie, insertowanie, cięcie, falcowanie, kaszerowanie, perforowanie pa-
pieru, sztancowanie, składanie tekstu, utylizacja i unieszkodliwianie 
odpadów przemysłowych, recykling odpadów i makulatury, komple-
towanie maszyn i urządzeń poligraficznych na zamówienie 

(111) 332916 (220) 2019 11 26 (210) 507237
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sedival
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332917 (220) 2019 11 26 (210) 507239
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) ReaCT-DagnaLL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ-SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReaCT
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(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 01 04, 27 05 01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalen-
darze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, mate-
riały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów 
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz 
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów mieszka-
niowych, biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, 
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiek-
tów mieszkaniowych, biurowych i  handlowych, 35 reklama, koszty 
(analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników 
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w  ramach 
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych 
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie 
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i bu-
dynkowych, w  tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-
gowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i  za-
rządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży 
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działal-
ności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi 
budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące 
obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i  handlowych, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie 
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, 
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biuro-
wych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, 
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkanio-
wych, biurowych i handlowych 

(111) 332918 (220) 2019 11 26 (210) 507240
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Intelektan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332919 (220) 2019 11 26 (210) 507241
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) neurotynox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332920 (220) 2019 11 26 (210) 507242
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Telmix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332921 (220) 2019 11 26 (210) 507244
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Liprox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332922 (220) 2019 11 26 (210) 507245
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rutimax
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332923 (220) 2019 11 26 (210) 507247
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Immuplant
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 332924 (220) 2019 11 26 (210) 507252
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) CaSInOS POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CaSInOS POLanD CP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wawa CaSInO
(540) 

(591) czarny, czerwony, srebrny, biały
(531) 26 04 04, 26 05 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach da-
nych, bezpośrednia reklama pocztowa, pozyskiwanie danych do baz 
danych, negocjowanie rozliczania transakcji handlowych dla osób 
trzecich, poszukiwania w  zakresie patronatu, produkcja filmów re-
klamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie 
usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, tworzenie 
i publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowych, usługi marketingowe, usługi przeglądu 
prasy on-line, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowa-
nie imprez promocyjnych, marketingowych, targów, wystaw, poka-
zów, 38 przesyłanie wiadomości i  obrazów drogą on-line (newslet-
ters), udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie 
kasyn gry (hazardowe), publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
prowadzenie klubów nocnych, organizowanie loterii, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn gry (gry hazardowe), usługi gier ofero-
wane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci komputerowych, 
szkolenia, konferencje, seminaria    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 332925 (220) 2019 11 26 (210) 507254
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa MIĘSnegO JBB 
IMPORT-eKSPORT, łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB Polanki
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do  celów leczniczych, dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do  celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, 
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chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, 
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w  cieście, kiełbasy, konserwy 
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwo-
wane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej, bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej klasie, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserw 
mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, 
produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin, branżach: spożyw-
czej, odzieżowej, obuwniczej 

(111) 332926 (220) 2019 11 27 (210) 507283
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) WOłCZyŃSKa MOnIKa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MagneT
(510), (511) 35 przygotowywanie list płac, zeznań podatkowych, 
analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych, wycena 
działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w  sprawach or-
ganizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie zarządzania personelem, ekspertyzy w  zakresie działal-
ności handlowej i  gospodarczej, agencja reklamowa, doradztwo 
w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, pomoc w za-
rządzaniu, administrowaniu i  prowadzeniu działalności gospodar-
czej lub handlowej, usługi związane reprezentowaniem interesów 
osób trzecich, rachunkowość, doradztwo podatkowe, sporządzanie 
zeznań podatkowych, pomoc w postępowaniu przed organami po-
datkowymi, prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i pozo-
stałych urządzeń księgowych, sporządzanie sprawozdań statystycz-
nych, obsługa podmiotów gospodarczych w  zakresie prowadzenia 
spraw pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów emerytalnych, 
pomoc w  zakładaniu przedsiębiorstw i  ich  likwidacji, pozostałe 
usługi doradcze i  księgowe zawarte w  tej klasie, usługi w  zakresie 
rekrutacji personelu, pośrednictwo w  poszukiwaniu pracy i  perso-
nelu, usługi wynajmu personelu-leasing pracowników, prowadzenie 
komputerowych baz danych i  udostępnianie informacji zawartych 
w  tych bazach, dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, 
wycena znaków towarowych, 36 badanie sprawozdań finansowych, 
doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania likwidacyjnego 
i upadłościowego, doradztwo w sprawach finansowych, wycena fi-
nansowa dla celów: ubezpieczeniowych, bankowych, podatkowych, 
ekspertyzy dla celów fiskalnych, w  tym ekonomiczno-finansowe, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, pośrednictwo w  zakresie obrotu nieruchomościami, wy-
cena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 45 usługi 
opracowywania ekspertyz i opinii prawno-ekonomicznych, eksper-
tyz i opinii z zakresu prawa finansowego, podatkowego, prawa ubez-
pieczeń, prawa pracy oraz analiz prawno-ekonomicznych, prawno-
-finansowych, prawno-podatkowych zakończonych raportami 

(111) 332927 (220) 2019 11 27 (210) 507285
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23

(732) POWSZeChna KaSa OSZCZĘDnOŚCI BanK POLSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PKO Inwestomat
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i  programy kom-
puterowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane 
za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do mobil-
nych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie kom-
puterowe do  obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji 
walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie i  programy 
komputerowe w dziedzinie inwestycji i strategii inwestycyjnych, elek-
troniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie 
i programy komputerowe do zarządzania portfelem finansowym i in-
westycyjnym, karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty 
bankomatowe, karty debetowe, karty wstępnie opłacone, karty ob-
ciążeniowe, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w  zakresie 
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość 
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków 
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finanso-
wych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi 
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, 
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w  zakresie dokonywania 
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatni-
czych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kre-
dytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer 
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego 
i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, 
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hi-
potecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego 
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działal-
ności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywa-
nie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwe-
stycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie 
programów oszczędzania, usługi w  zakresie ustanawiania portfeli 
papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwe-
stycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania 
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informa-
cja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczenio-
we, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, 
leasing, factoring, usługi deweloperskie z  zakresu budownictwa 
mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w  za-
kresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomości, wynajem 
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży 
produktów finansowych, w  szczególności obligacji, usługi pośred-
nictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów 
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania 
telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie 
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, 
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane 
z  giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, 
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w  zakresie papierów 
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie-
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in-
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji 
dotyczących inwestycji giełdowych i  maklerstwa giełdowego, usłu-
gi doradztwa inwestycyjnego, obrót czekowy i  wekslowy, operacje 
walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu 
walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi 
sponsorowania finansowego, sponsorowanie i  finansowanie działal-
ności kulturalnej, rozrywkowej i  sportowej, zbiórki funduszy na  cele 
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz 
ekologiczne, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, finanso-
wanie i  organizowanie sprzedaży na  kredyt oraz sprzedaży ratalnej, 
udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę 

(111) 332928 (220) 2019 11 27 (210) 507288
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aDaBOnIB
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, leki przeciw no-
wotworom 
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(111) 332929 (220) 2019 11 27 (210) 507289
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) PaMaPOL SPÓłKa aKCyJna, Rusiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIChLeRZ Rusiecki
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 09 01 10, 25 01 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, kiełba-
sy, grzyby konserwowane, bekon, flaki, kaszanka, kawior, konserwy 
mięsne, konserwy rybne, korniszony, krokiety, mięso konserwowa-
ne, mięso solone, pasztet z wątróbki, rosół, smalec, szynka, wędliny, 
zupy, wieprzowina, tłuszcze jadalne, dżemy i konfitury, dania gotowe 
na bazie mięsa, 30 miód, mięsne sosy, naleśniki, ryż, paszteciki, piz-
za, przyprawy, majonez, kanapki, 31 żywy drób, świeże: kukurydza, 
ziemniaki, ziarna, zioła, warzywa świeże 

(111) 332930 (220) 2019 12 06 (210) 507727
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) JanUSZ PV SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJa hURTOWnIa FOTOWOLTaICZna JanUSZ PV
(540) 

(531) 02 01 01, 02 01 23, 07 15 26, 27 05 01, 09 07 21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części i akce-
soriów do montażu instalacji fotowoltaicznej 

(111) 332931 (220) 2020 01 15 (210) 509033
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KRUŚ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, granowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K K R U Ś
(540) 

(591) niebieski
(531) 01 15 23, 14 01 02, 26 11 12, 26 02 18, 27 05 01, 27 05 21, 29 01 04
(510), (511) 16 arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, arkusze 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folia, folia bąbelkowa 
do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, 
folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucz-
nego do opakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, 
folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z two-

rzyw sztucznych do  pakowania żywności do  użytku w  gospodar-
stwie domowym, materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, 
opakowania na  żywność, opakowania z  tworzyw sztucznych, pla-
stikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowe-
go, torby do  pakowania wykonane z  biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw 
sztucznych do koszy na śmieci, torby z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, torby z tworzyw sztucznych do celów domowych, torebki 
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do mrożonek, to-
rebki do  pakowania [woreczki] z  tworzyw sztucznych, uniwersalne 
woreczki z tworzyw sztucznych 

(111) 332932 (220) 2020 01 15 (210) 509034
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) BROWaRS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaR RZeMIeŚLnICZy BROWaRS BROWaRS PReMIUM 
BeeR Cracow Pride Duma Krakowa
(540) 

(591) granatowy, czerwony, złoty, niebieski, biały
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 
27 05 11, 05 11 15, 03 07 01, 03 07 02, 03 07 24, 24 09 01, 24 09 03, 
24 09 05, 24 09 13, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 08, 26 11 10, 26 01 01, 
26 01 15, 26 01 16, 26 01 18, 26 01 21, 24 01 05, 24 01 09, 24 01 10, 
24 01 13, 24 01 15
(510), (511) 32 piwo 

(111) 332933 (220) 2020 01 15 (210) 509035
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) DUDeK gRZegORZ, Białobrzegi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIałOBRZeSKIe MORSy
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 03 11 17, 03 11 24, 
06 03 11, 06 03 14, 07 11 01, 07 11 25
(510), (511) 41 sport i rekreacja 

(111) 332934 (220) 2020 01 15 (210) 509037
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) naTURaLCROP POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fosMagnUM
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(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 06
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne nawozy, 
płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [nawozy], syntetyczne 
nawozy, nawozy organiczne, nawozy naturalne, nawozy złożone, na-
wozy i użyźniacze, nawozy do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
mieszane, nawozy potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie, 
nawozy mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole 
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy, nawozy do  trawników, 
nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kal-
cynowany [nawozy], nawozy z trocin, nawozy użyźniające glebę, na-
wozy dla rolnictwa, biologiczne nawozy azotowe, nawozy do użytku 
domowego, nawozy z mączki rybnej, nawozy bez zawartości chloru, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające związ-
ki azotu, chemicznie zmienione nawozy złożone, nawozy do  roślin 
doniczkowych, nawozy do użyźniania gleby, kompost z przegniłych 
liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu [nawozy], nawozy do tra-
wy lub terenów trawiastych, nawozy naturalne wykonane ze skład-
ników morskich, nawozy zawierające azot i  magnez (Mg), nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, 
nawozy z  dużą ilością substancji odżywczych, nawozy sztuczne 
do  użytku w  rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do  uzdat-
niania gleby, nawozy biologiczne stosowane do  obróbki nasion, 
kompost, obornik, nawozy, ekstrakty z wodorostów do użytku jako 
nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez 
dżdżownice, nawozy o  kontrolowanym uwalnianiu składników dla 
ogrodnictwa, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listo-
wia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użyt-
ku w  rolnictwie, nawozy i  produkty chemiczne przeznaczone dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, mieszanki substancji chemicz-
nych i  materiałów naturalnych do  użytku jako nawozy ogrodnicze, 
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wy-
korzystania jako nawozy rolnicze, kultury mikroorganizmów inne niż 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla 
rolnictwa z  wyjątkiem fungicydów oraz herbicydów oraz, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża hodowlane, na-
wozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, preparaty do  nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa, 
środki chemiczne stosowane w  ogrodnictwie, hormony do  przy-
spieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do nawożenia 
gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, 
preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, humus, pokry-
cia humusowe, gleba do  upraw, preparaty z  mikroelementów dla 
roślin, kultury mikroorganizmów do  celów przemysłowych, środki 
do ochrony nasion, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty 
chemiczne do użyźniania gleby, mineralne preparaty do użyźniania 
gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne prepa-
raty do wzbogacania gleby, preparaty chemiczne do stabilizowania 
gleby, preparaty chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające 
glebę [inne niż wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby, 
środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki 
poprawiające kondycję gleby do  użytku rolniczego, preparaty po-
prawiające kondycję gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty 
do nawożenia gleby, substancje do poprawy stanu gleby, polepsza-
cze do  gleby, preparaty do  odżywiania gleby, dodatki chemiczne 
do  gleby, substancje do  uzdatniania gleby, środki do  uzdatniania 
gleby do  celów ogrodniczych, środki do  uzdatniania gleby do  ce-
lów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby 
przygotowanej do  siewu nasion, [inne niż wyjaławiające], prepara-
ty chemiczne do  użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], środki 
do  uzdatniania gleby do  zwiększania wzrostu produktów rolnych, 
środki do  uzdatniania gleby do  zwiększania wzrostu produktów 
ogrodowych, 5 środki chwastobójcze, środki robakobójcze, środki 
przeciw pasożytom, fungicydy, fungicydy biologiczne, środki che-
miczne dla leśnictwa [fungicydy], insektycydy, insektycydy do użyt-
ku w rolnictwie, środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], środki 

do tępienia szkodników, środki odstraszające pasożyty zewnętrzne, 
pestycydy rolnicze, pestycydy do  celów ogrodniczych, pestycydy, 
podłoża dla kultur bakteryjnych, preparaty przeciwpasożytnicze 
pochodzenia chemicznego, preparaty przeciwpasożytnicze pocho-
dzenia roślinnego, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożyt-
nicze], preparaty przeciwpasożytnicze, śnieć zbożowa [preparaty 
chemiczne do usuwania-], środki przeciw roślinom skrytopłciowym, 
preparaty do  tępienia larw, larwicydy, preparaty hamujące rozwój 
larw, preparaty do  sterylizacji gleby, biopestycydy rolnicze, prepa-
raty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania chorób wi-
norośli, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, preparaty 
do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia szkodników, prepa-
raty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie 

(111) 332935 (220) 2020 01 15 (210) 509040
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) naTURaLCROP POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZUMBaPLanT
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne nawozy, 
płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [nawozy], syntetyczne 
nawozy, nawozy organiczne, nawozy naturalne, nawozy złożone, na-
wozy i użyźniacze, nawozy do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
mieszane, nawozy potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie, 
nawozy mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole 
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy do  trawników, nawozy 
do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowa-
ny [nawozy], nawozy z trocin, nawozy użyźniające glebę, biologiczne 
nawozy azotowe, nawozy do  użytku domowego, nawozy z  mączki 
rybnej, nawozy bez zawartości chloru, nawozy z dodatkiem mikro-
organizmów, nawozy zawierające związki azotu, chemicznie zmie-
nione nawozy złożone, nawozy do  roślin doniczkowych, kompost 
z przegniłych liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu [nawozy], 
nawozy do  trawy lub terenów trawiastych, nawozy naturalne wy-
konane ze składników morskich, nawozy zawierające azot i magnez 
(Mg), nawozy do  gleby i  ziemi doniczkowej, nawozy dla rolnictwa 
z alg morskich, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawo-
zy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane 
do  uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do  obróbki 
nasion, kompost, obornik, nawozy, ekstrakty z wodorostów do użyt-
ku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów 
przez dżdżownice, nawozy o  kontrolowanym uwalnianiu składni-
ków dla ogrodnictwa, substancje chelatowe do użytku jako nawozy 
do  listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie 
do użytku w rolnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczo-
ne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji che-
micznych i  materiałów naturalnych do  użytku jako nawozy ogrod-
nicze, mieszanki substancji chemicznych i  materiałów naturalnych 
do  wykorzystania jako nawozy rolnicze, kultury mikroorganizmów 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemicz-
ne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów oraz herbicydów oraz in-
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża hodowlane, 
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, preparaty do  nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa, 
środki chemiczne stosowane w  ogrodnictwie, hormony do  przy-
spieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do nawożenia 
gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, 
humus, pokrycia humusowe, gleba do  upraw, preparaty z  mikro-
elementów dla roślin, kultury mikroorganizmów do  celów przemy-
słowych, środki do  ochrony nasion, preparaty do  regulacji wzrostu 
roślin, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, mineralne prepa-
raty do użyźniania gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, 
chemiczne preparaty do  wzbogacania gleby, preparaty chemiczne 
do  stabilizowania gleby, preparaty chemiczne do  obróbki gleby, 
środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], środki poprawia-
jące kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku 
ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolni-
czego, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do nawo-
żenie gleby, substancje do poprawy stanu gleby, polepszacze do gle-
by, preparaty do  odżywiania gleby, dodatki chemiczne do  gleby, 
substancje do uzdatniania gleby, środki do uzdatniania gleby do ce-
lów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, 
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środki do  uzdatniania gleby do  podawania do  gleby przygotowa-
nej do  siewu nasion [inne niż wyjaławiające], preparaty chemiczne 
do  użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], środki do  uzdatniania 
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdat-
niania gleby do  zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, 5 
środki chwastobójcze, środki robakobójcze, środki przeciw pasoży-
tom, fungicydy, fungicydy biologiczne, środki chemiczne dla leśnic-
twa [fungicydy], insektycydy, insektycydy do  użytku w  rolnictwie, 
środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], środki do  tępienia 
szkodników, środki odstraszające pasożyty zewnętrzne, pestycydy 
rolnicze, pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy, podłoża dla 
kultur bakteryjnych, preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia 
chemicznego, preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia roślin-
nego, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], prepa-
raty przeciwpasożytnicze, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, 
preparaty do  tępienia larw, larwicydy, preparaty hamujące rozwój 
larw, preparaty do  sterylizacji gleby, biopestycydy rolnicze, prepa-
raty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania chorób wi-
norośli, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, preparaty 
do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia szkodników, prepa-
raty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie 

(111) 332936 (220) 2020 01 15 (210) 509041
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) TaCTICa PhaRMaCeUTICaLS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZaTOXIn RInSe, atraumatyczny irygator do  płukania zatok 
i nosa
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna 
żywność przystosowana do  celów medycznych, dietetyczne napo-
je przystosowane do  celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku 
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne, 
syropy do  użytku farmaceutycznego, tabletki do  celów farmaceu-
tycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do ce-
lów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwza-
palne, lecznicze płyny do przemywania oczu 

(111) 332937 (220) 2020 01 15 (210) 509042
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) JaROS henRyK POLFLOR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLFLOR
(540) 

(591) zielony, czerwony
(531) 05 03 16, 05 03 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej roślin, zwłasz-
cza roślin doniczkowych  

(111) 332938 (220) 2020 01 15 (210) 509044
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) BaUSCh heaLTh IReLanD LIMITeD, Dublin (Ie)
(540) (znak słowny)
(540) DeRMaCLICK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 41 szkolenia edukacyjne 
w zakresie dermatologii, organizowanie zjazdów, konferencji, semi-
nariów, sympozjów, posiedzeń naukowych, konkursów, wykładów 
publicznych, pokazów, wystaw, targów w  zakresie zaznajomienia 
z zagadnieniami dermatologii o charakterze edukacyjnym, przygo-

towywanie serwisów informacyjnych do  emisji, publikacja mate-
riałów edukacyjnych w  zakresie dermatologii, dostarczanie filmów 
w  zakresie dermatologii nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów on-line w zakre-
sie dermatologii nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych w zakresie dermatologii nie do pobrania 

(111) 332939 (220) 2020 01 16 (210) 509080
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) SKOWROneK WOJCIeCh CITeCh, Wysiołek Luborzycki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nestino
(540) 

(591) jasnobrązowy, czarny, biały
(531) 25 07 07, 26 07 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, elementów kon-
strukcji budowlanych, materiałów instalacyjnych, materiałów służą-
cych do wykańczania wnętrz, sprzętu agD, wyposażenia wnętrz, de-
koracji wnętrz, mebli, gotowych projektów domów, usługi w zakresie 
reklamy, promocji i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów 
reklamowych, organizacja targów, wystaw i pokazów reklamowych, 
reklama w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych doręczanie prospektów i  próbek reklamowych, 
wynajem przestrzeni na  cele reklamowe, przygotowanie prospek-
tów reklamowych, edycja tekstów, sondaże opinii, badanie rynku, 
organizacja produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewi-
zji i filmu, uaktualnianie ulotek reklamowych, opracowywanie, orga-
nizacja i realizacja kampanii reklamowych, pośrednictwo w zakresie 
handlu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi handlo-
we w zakresie obrotu towarami przy pomocy przekazu elektronicz-
nego i usługi promocyjno-marketingowe świadczone przy pomocy 
przekazu elektronicznego pośrednictwo w  zawieraniu kontraktów 
przy pomocy przekazu elektronicznego, usługi związane z inwenta-
ryzacją, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia dzia-
łalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budow-
lanego, realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i  niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończenio-
wych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restau-
racji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i  osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzch-
ni, prace budowlano-wykończeniowe w  zakresie wystroju wnętrz, 
sprzątanie I  i  czyszczenie obiektów, doradztwo w  zakresie usług 
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, doradztwo bu-
dowlane, 38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywanie serwerów, 
obsługa portali internetowych, tworzenie i wdrażanie usług teleko-
munikacyjnych, rozpowszechnianie informacji za  pośrednictwem 
terminali komputerowych i Internetu, pośrednictwo w zakresie prze-
syłania informacji, udostępnianie czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, udostępnianie forów internetowych online, fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, agencje informacyjne, 
kanały telekomunikacyjne dla usług związanych z  telezakupami, 
usługi w zakresie wideokonferencji, 41 usługi edukacyjne, organizo-
wanie kursów, szkoleń, konferencji, pokazów, seminariów, publikacje 
elektroniczne on-line książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
nagrywanie filmów na nośnikach elektronicznych, produkcja filmów 
i programów radiowych, usługi biura tłumaczeń, 42 projektowanie 
techniczne, projektowanie architektoniczne w  zakresie budowli 
i  ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktu-
ry, dróg dojazdowych i  placów, projektowanie ogólnobudowlane, 
projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględ-
niające studia krajoznawcze i  historyczne w  zakresie budownictwa 
i  architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych 
budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w za-
kresie doradztwa technicznego w tym w zakresie konstrukcji i wypo-
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sażenia budynków, usługi programowania w tym automatyki obiek-
tów, tworzenie programów komputerowych, zarządzanie stronami 
internetowymi (hosting), doradztwo w zakresie tworzenia, wdraża-
nia i nadzoru systemów świadczenia usług internetowych, projekto-
wanie graficzne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, web design, 
projektowanie stron korporacyjnych i  wizerunkowych, doradztwo 
informatyczne w tym w zakresie integracji biznesowych za pomocą 
narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform inte-
gracji biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania treścią działa-
jących w oparciu o autorskie oprogramowanie, testowanie materia-
łów na zlecenie, prace badawczo-rozwojowe zakończone raportami 

(111) 332940 (220) 2020 01 16 (210) 509083
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) CIeCh R&D SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Żywice
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 26 04 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
prac badawczych, nieprzetworzone żywice syntetyczne, żywice 
epoksydowe, żywice rezolowe, żywice poliestrowe nasycone, żywi-
ce poliestrowe nienasycone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, 
kleje i  preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze 
poliaminoamidowe do  utwardzania żywic epoksydowych wszyst-
kich typów, dodatki uszlachetniające do  żywic poliestrowych nie-
nasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, 2 farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy 
farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nienasycone stoso-
wane jako tworzywa konstrukcyjne i lakiernicze, kompozycje na ba-
zie żywic epoksydowych, kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 
35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nieprzetwo-
rzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, utwardzacze poliaminoamidowe do  utwardzania żywic 
epoksydowych wszystkich typów, dodatki uszlachetniające do  ży-
wic poliestrowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy 
poliestrowej, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe 
nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i  lakiernicze, 
kompozycje na  bazie żywic epoksydowych, kompozycje na  bazie 
żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać 
i  nabywać w  ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w  składzie fabrycz-
nym, w  witrynie internetowej własnej oraz w  innych platformach 
internetowych oraz w  sprzedaży bezpośredniej, w  tym w  sklepach 
stacjonarnych, 42 analizy i badania chemiczne 

(111) 332941 (220) 2020 01 16 (210) 509084
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) CIeCh R&D SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Resins

(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 26 04 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
prac badawczych, nieprzetworzone żywice syntetyczne, żywice 
epoksydowe, żywice rezolowe, żywice poliestrowe nasycone, żywi-
ce poliestrowe nienasycone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, 
kleje i  preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze 
poliaminoamidowe do  utwardzania żywic epoksydowych wszyst-
kich typów, dodatki uszlachetniające do  żywic poliestrowych nie-
nasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, 2 farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy 
farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nienasycone stoso-
wane jako tworzywa konstrukcyjne i lakiernicze, kompozycje na ba-
zie żywic epoksydowych, kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 
35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nieprzetwo-
rzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, utwardzacze poliaminoamidowe do  utwardzania żywic 
epoksydowych wszystkich typów, dodatki uszlachetniające do  ży-
wic poliestrowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy 
poliestrowej, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe 
nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i  lakiernicze, 
kompozycje na  bazie żywic epoksydowych, kompozycje na  bazie 
żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać 
i  nabywać w  ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w  składzie fabrycz-
nym, w  witrynie internetowej własnej oraz w  innych platformach 
internetowych oraz w  sprzedaży bezpośredniej, w  tym w  sklepach 
stacjonarnych, 42 analizy i badania chemiczne 

(111) 332942 (220) 2020 01 16 (210) 509085
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) CIeCh R&D SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Żywice
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 26 04 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
prac badawczych, nieprzetworzone żywice syntetyczne, żywice 
epoksydowe, żywice rezolowe, żywice poliestrowe nasycone, żywi-
ce poliestrowe nienasycone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, 
kleje i  preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze 
poliaminoamidowe do  utwardzania żywic epoksydowych wszyst-
kich typów, dodatki uszlachetniające do  żywic poliestrowych nie-
nasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, 2 farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy 
farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nienasycone stoso-
wane jako tworzywa konstrukcyjne i lakiernicze, kompozycje na ba-
zie żywic epoksydowych, kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 
35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nieprzetwo-
rzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, utwardzacze poliaminoamidowe do  utwardzania żywic 
epoksydowych wszystkich typów, dodatki uszlachetniające do  ży-
wic poliestrowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy 
poliestrowej, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe 
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nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i  lakiernicze, 
kompozycje na  bazie żywic epoksydowych, kompozycje na  bazie 
żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać 
i  nabywać w  ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w  składzie fabrycz-
nym, w  witrynie internetowej własnej oraz w  innych platformach 
internetowych oraz w  sprzedaży bezpośredniej, w  tym w  sklepach 
stacjonarnych, 42 analizy i badania chemiczne 

(111) 332943 (220) 2020 01 16 (210) 509086
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) TeLeWIZJa POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RanCZO
(510), (511) 41 produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, produkcja 
kinowa 

(111) 332944 (220) 2020 01 16 (210) 509088
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) BOJKO DaMIan SIROCCO, Boguszów-gorce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeSTTInO KIDS
(510), (511) 12 foteliki dla dzieci do pojazdów, wózki dziecięce, pokry-
cia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, rowery, hulajnogi, 
trycykle, 20 łóżeczka dziecięce, wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka 
dla dzieci do karmienia, kojce, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, 
kołyski, chodziki dla dzieci, 28 rowery zabawkowe, rowery trójkoło-
we-zabawki, stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe sta-
cjonarne i rolki do nich, wózki spacerowe do zabawy, pojazdy akumu-
latorowe dla dzieci, 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji towarów: 
samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa do  pojaz-
dów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojaz-
dów, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, przenośne 
foteliki dziecięce do samochodów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku w pojazdach, foteliki dla 
dzieci do użytku w samochodach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
do samochodów osobowych, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt 
i dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt do użyt-
ku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojaz-
dach, foteliki bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci 
w  pojazdach, wózki dziecięce, wózki spacerowe, składane wózki 
dziecięce, rowery, rowery dziecięce, uprzęże do wózków dziecięcych, 
budki do wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, przy-
krycia do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, budki 
do wózków dziecięcych spacerowych, pokrowce do wózków dziecię-
cych spacerowych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków space-
rowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów 
wózków dziecięcych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku 
wraz z nosidełkami dziecięcymi, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, 
do przypinania korpusów wózków dziecięcych, wózki spacerowe dla 
zwierząt domowych, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, pasy 
bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecię-
cymi, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, regulowane 
foteliki nosidełka, torby-nosidełka niemowlęce, rowery zabawkowe, 
rowery trójkołowe-zabawki, stacjonarne rowery treningowe, rowery 
treningowe stacjonarne i rolki do nich, wózki spacerowe do zabawy, 
łóżeczka dziecięce, wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka dla dzieci 
do  karmienia, kojce, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, kołyski, 
chodziki dla dzieci 

(111) 332945 (220) 2020 01 16 (210) 509089
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) KUBIK aRTUR, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDaRITeT eKTe FagFORenIng
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 45 usługi prawne: usługi 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 
prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób polegające na: audy-
cie zgodności z prawem, audycie zgodności z przepisami, mediacji, 
pomocy w sprawach spornych, monitorowaniu prawnym, usługach 
adwokackich, usługach prawnych w  dziedzinie migracji, usługach 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych   

(111) 332946 (220) 2020 01 16 (210) 509090
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) DeCISIVe WORLDWIDe SZMIgIeL, PaPROS,gRegORCZyK 
SPÓłKa JaWna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeCISIVe WORLDWIDe
(540) 

(591) żólty, szary, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 24 15 01, 24 15 08, 24 15 13, 29 01 13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nie-
ruchomości), agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencja wynajmu 
zakwaterowania [mieszkania], administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, za-
rządzanie budynkami, zapewnianie środków finansowych na rozwój 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w  dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie 
nieruchomości na  rzecz osób trzecich, finansowanie inwestycji bu-
dowlanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie 
projektów deweloperskich, nabywanie gruntów przeznaczonych 
do  dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], naby-
wanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finanso-
wania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowa-
nia zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pobieranie czyn-
szów, usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie posiadania własności 
na rzecz osób trzecich, usługi kredytowania nieruchomości, pomóc 
w  zakresie nabywania nieruchomości i  w  zakresie udziałów, finan-
sowych w  nieruchomościach, pomóc w  zakupie nieruchomości, 
pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieru-
chomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nie-
ruchomości, administrowanie kredytami hipotecznymi, agencje kre-
dytowe, agencje zajmujące się kredytami dla rolnictwa, bankowość 
hipoteczna, bankowość hipoteczna i  pośrednictwo, bankowość hi-
poteczna i pośrednictwo w tym zakresie, biura kredytowe, doradz-
two dotyczące pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i  usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane 
z  usługami kredytów studenckich, doradztwo finansowe związane 
z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami kredyto-
wymi, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, finansowanie 
działalności przemysłowej, finansowanie dzierżaw, finansowanie 
dzierżawy sprzętu, finansowanie kredytów hipotecznych i  gwaran-
cji, finansowanie kredytów hipotecznych, finansowanie kredytów 
mieszkaniowych, finansowanie kredytów osobistych, finansowanie 
kredytów ratalnych, finansowanie leasingu pojazdów, finansowa-
nie nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie po-
życzek, kredytów hipotecznych i  gwarancji, analiza inwestycyjna, 
analizy finansowo-ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych 
i  badania w  zakresie papierów wartościowych, doradcze usługi za-
rządzania finansowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitało-
wych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług 
związanych ze zwrotem pożyczek, doradztwo dotyczące usług po-
życzkowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące 
podatków, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo 
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finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe i usługi konsul-
tingu finansowego, doradztwo finansowe w sprawach papierów war-
tościowych, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, 
doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo 
kredytowe, doradztwo w  sprawach finansowych, doradztwo zwią-
zane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, 
finansowe (doradztwo-), finansowe i  inwestycyjne usługi konsul-
tacyjne, finansowe usługi doradcze i  dotyczące zarządzania, kon-
sultacje kredytowe, konsultacje związane z  bankowością, porady 
w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, 
profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, przetwarza-
nie informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, 
przygotowywanie raportów finansowych związanych z  finansowa-
niem projektów budowlanych, udzielanie informacji dotyczących 
kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących usług 
finansowych, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informa-
cji inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące 
kredytów, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finan-
sowymi, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze 
w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze w zakresie finan-
sów osobistych, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, 
usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi doradztwa 
w  zakresie udziałów, usługi doradztwa związane z  finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z  zakresu infrastruktury, usługi 
informacji i doradztwa finansowego, usługi konsultingu finansowe-
go, usługi w  zakresie doradztwa kredytowego, zapytania i  konsul-
tacje kredytowe, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących ryn-
ku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania 
ziemią, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za  pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o  nieruchomo-
ściach, dotyczących majątku i  ziemi, usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, usługi agencji nieru-
chomości przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji 
nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agen-
cji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi badawcze dotyczą-
ce nabywania nieruchomości, usługi depozytowe w  zakresie nie-
ruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób 
trzecich], usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie porozu-
mień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakre-
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem, usłu-
gi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z  rol-
nictwem, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie bu-
dynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami 
w  zakresie kompleksów budynków, usługi znajdowania mieszkań 
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, 45 badania prawne, doradztwo prawne, 
usługi wsparcia prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, 
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich 

(111) 332947 (220) 2020 01 16 (210) 509092
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) D R e  SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gronowo górne (PL)

(540) (znak słowny)
(540) DRe-Forming
(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe wykonane z metalu, ościeżnice wy-
konane z metali, 19 drzwi drewniane i drewnopochodne, ościeżnice 
niemetalowe, płyty niemetalowe, drzwi przeciwpożarowe niemeta-
lowe, 20 meble, akcesoria do mebli drewniane i drewnopochodne, 
drzwi do mebli 

(111) 332948 (220) 2020 01 16 (210) 509094
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) D R e  SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gronowo górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRe-Print
(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i  skrzydła drzwiowe me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe wykonane z metalu, ościeżnice wy-
konane z metali, 19 drzwi drewniane i drewnopochodne, ościeżnice 
niemetalowe, płyty niemetalowe, drzwi przeciwpożarowe niemeta-
lowe, 20 meble, akcesoria do mebli drewniane i drewnopochodne, 
drzwi do mebli 

(111) 332949 (220) 2020 01 16 (210) 509096
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) nenUFaR SPÓłKa JaWna KRZeŚnIaK, WIChaRy, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n nenufar
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czarny
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 21, 26 13 25
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, artykuły szkolne i biuro-
we, artykuły piśmiennicze, druki handlowe, wycinaczki, papier do pa-
kowania prezentów, artykuły papierowe na  przyjęcia, pióra, ołówki, 
piórniki oraz pudełka na pióra i ołówki, pisaki, kredki, karty z życzenia-
mi, do notowania, czyste i do gry, papier do pisania, notowania oraz 
bloczki karteczek, okładki na  książki, organizery, torby papierowe, 
pudełka papierowe i kartonowe, nalepki, segregatory na luźne kartki, 
karton, 35 handel-zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować te towary u hur-
townika i w sklepie z artykułami biurowymi i szkolnymi 

(111) 332950 (220) 2020 01 16 (210) 509097
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) KOWaLCZyK agaTa agRO FOnDS COnSULTIng,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTOP
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa 

(111) 332951 (220) 2020 01 16 (210) 509099
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) TeLeWIZJa POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RanCZO WILKOWyJe
(510), (511) 41 produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, produkcja 
kinowa 
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(111) 332952 (220) 2020 01 16 (210) 509100
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) CIeCh R&D SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Resins
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 26 04 01, 26 04 05, 
26 04 12, 26 11 01, 26 11 06, 26 11 12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
prac badawczych, nieprzetworzone żywice syntetyczne, żywice 
epoksydowe, żywice rezolowe, żywice poliestrowe nasycone, żywi-
ce poliestrowe nienasycone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, 
kleje i  preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze 
poliaminoamidowe do  utwardzania żywic epoksydowych wszyst-
kich typów, dodatki uszlachetniające do  żywic poliestrowych nie-
nasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, 2 farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy 
farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nienasycone stoso-
wane jako tworzywa konstrukcyjne i lakiernicze, kompozycje na ba-
zie żywic epoksydowych, kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 
35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone 
żywice syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice 
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nieprzetwo-
rzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, utwardzacze poliaminoamidowe do  utwardzania żywic 
epoksydowych wszystkich typów, dodatki uszlachetniające do  ży-
wic poliestrowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy 
poliestrowej, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, 
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe 
nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i  lakiernicze, 
kompozycje na  bazie żywic epoksydowych, kompozycje na  bazie 
żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać 
i  nabywać w  ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w  składzie fabrycz-
nym, w  witrynie internetowej własnej oraz w  innych platformach 
internetowych oraz w  sprzedaży bezpośredniej, w  tym w  sklepach 
stacjonarnych, 42 analizy i badania chemiczne 

(111) 332953 (220) 2020 01 16 (210) 509101
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) PRZeRaDZKI FRanCISZeK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReFLeX
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 40 malowanie proszkowe, obróbka powierzchniowa de-
tali stalowych i aluminiowych, lakierowanie proszkowe 

(111) 332954 (220) 2020 01 16 (210) 509111
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) Shenandoah growers, Inc , Rockingham (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThaT’S TaSTy PURe ORganIC FLaVOR
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 04, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 05 03 11, 
05 03 16, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 12
(510), (511) 29 oleje jadalne, oleje smakowe do gotowania, 30 purée 
ziołowe, suszone zioła, ocet, 31 świeże jadalne kwiaty, świeże zioła, 
świeże zioła do celów kulinarnych, świeże organiczne mikroliście (mi-
crogreens), świeża organiczna sałata 

(111) 332955 (220) 2020 01 17 (210) 509117
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) COMPLeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robarthouse
(540) 

(591) jasnoszary, pomarańczowy
(531) 07 03 11, 26 11 08, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, 
22 wełna drzewna, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków prze-
znaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa domów, budo-
wa domów na  zamówienie, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości, instalacja prefabrykowanych elementów 
budowlanych, izolowanie budynków, izolacje ścian wewnętrznych 
i  zewnętrznych, sufitów i  dachów, izolowanie budynków, konstruk-
cje budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, wznoszenie budynków i innych kon-
strukcji, izolacja domów 

(111) 332956 (220) 2020 01 17 (210) 509124
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) JMK COMPUTeRaTe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Syndyk iT
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe 
przeznaczone do  szkoleń, programy komputerowe do  obsługi baz 
danych, komputerowe bazy danych tekstów aktów prawnych, kom-
puterowe bazy danych orzeczeń sądowych, wzory umów zapisane 
w  wersji elektronicznej na  elektronicznych nośnikach, publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne szkoleniowe, interaktywne 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe, prezentacje multimedialne, 
szkoleniowe i  instruktażowe prezentacje multimedialne, optyczne 
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, magne-
tyczne nośniki danych, dyski kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski 
magnetyczne, urządzenia do  przetwarzania informacji, 41 usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne-
towe, usługi w zakresie edukacji, prowadzenia nauczania korespon-
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dencyjnego w  dziedzinie prawa, problematyki gospodarczej i  eko-
nomicznej, organizowanie i  prowadzenie seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konferencji, publikowanie książek, teksów innych, niż teksty 
reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, organizowanie po-
kazów, wystaw, ekspozycji tematycznych w  dziedzinie prawa, eko-
nomii, problemów społeczno-gospodarczych, usługi tworzenia pu-
blikacji internetowych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, 
ich projektowanie i doradztwo, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, projektowanie kom-
puterowych baz danych, projektowanie systemów komputerowych, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, elek-
troniczny serwis informacji typu on-line polegający na  tworzeniu, 
prowadzeniu baz danych, usługi w zakresie oprogramowania kom-
puterów, przetwarzania danych, przetwarzanie słowa, opiniowanie 
i ekspertyzy z zakresu prawa i informatyki, projektowanie graficzne, 
usługi w  zakresie opracowywania oprogramowań komputerowych 
na potrzeby wykorzystania Internetu, Intranetu i sieci 

(111) 332957 (220) 2020 01 17 (210) 509127
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) JMK COMPUTeRaTe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SynDyK iT
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe 
przeznaczone do  szkoleń, programy komputerowe do  obsługi baz 
danych, komputerowe bazy danych tekstów aktów prawnych, kom-
puterowe bazy danych orzeczeń sądowych, wzory umów zapisane 
w  wersji elektronicznej na  elektronicznych nośnikach, publikacje 
elektroniczne, publikacje elektroniczne szkoleniowe, interaktywne 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe, prezentacje multimedialne, 
szkoleniowe i  instruktażowe prezentacje multimedialne, optyczne 
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, magne-
tyczne nośniki danych, dyski kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski 
magnetyczne, urządzenia do  przetwarzania informacji, 41 usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne-
towe, usługi w zakresie edukacji, prowadzenia nauczania korespon-
dencyjnego w  dziedzinie prawa, problematyki gospodarczej i  eko-
nomicznej, organizowanie i  prowadzenie seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konferencji, publikowanie książek, teksów innych, niż teksty 
reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, organizowanie po-
kazów, wystaw, ekspozycji tematycznych w  dziedzinie prawa, eko-
nomii, problemów społeczno-gospodarczych, usługi tworzenia pu-
blikacji internetowych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, 
ich projektowanie i doradztwo, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, projektowanie kom-
puterowych baz danych, projektowanie systemów komputerowych, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, elek-
troniczny serwis informacji typu on-line polegający na  tworzeniu, 
prowadzeniu baz danych, usługi w zakresie oprogramowania kom-
puterów, przetwarzania danych, przetwarzanie słowa, opiniowanie 
i ekspertyzy z zakresu prawa i informatyki, projektowanie graficzne, 
usługi w  zakresie opracowywania oprogramowań komputerowych 
na potrzeby wykorzystania Internetu, Intranetu i sieci 

(111) 332958 (220) 2020 01 17 (210) 509128
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) JaKUBIaK MaCIeJ KUPPIWO PL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lazy Panda
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo psze-
niczne, napoje owocowe i soki owocowe, napoje wzbogacone substan-
cjami odżywczymi, napoje dla sportowców zawierające elektrolity 

(111) 332959 (220) 2020 01 17 (210) 509130
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) JeRZyK nICOLaS PaTRICe, WOLSKI MaRCIn FOX 
PROMOTIOn SPÓłKa CyWILna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUyaPaRTMenT POLanD
(540) 

(591) beżowy, biały
(531) 07 01 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, powiernictwo 
nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, 
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieru-
chomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania 
nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami 
w  nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nierucho-
mości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, dostar-
czanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], doradztwo 
w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem 
nieruchomości i  majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], usługi w  zakresie nieruchomości, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, dzierżawa nieruchomości posiada-
nych na własność, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszka-
niowych, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości, doradztwo dotyczące 
inwestowania w  nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nierucho-
mości, doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwe-
stowania w nieruchomości komercyjne, usługi powiernicze w zakresie 
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie dzierżawy 
nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nierucho-
mości, pi usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkanio-
wych, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agen-
cji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi zarządzania nieru-
chomościami w systemie timesharingu, usługi agencji nieruchomości 
w zakresie wynajmu budynków, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami biurowymi, usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, doradztwo związane z kredy-
tami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków 

(111) 332960 (220) 2020 01 17 (210) 509131
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) TeLeWIZJa POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WILKOWyJe
(510), (511) 41 produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, produkcja 
kinowa 

(111) 332961 (220) 2020 01 17 (210) 509132
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) KOLeJe MaZOWIeCKIe-KM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koleje Mazowieckie
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(540) 

(591) żółty, zielony, szary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 01 03 01, 01 03 06, 06 19 01, 07 11 15
(510), (511) 16 miesięczniki, ulotki i plakaty informacyjne, kartki świą-
teczne, kalendarze, drukowane materiały reklamowe, zaproszenia, 
broszury i foldery, raporty roczne w formie papierowej, 35 reklama, 
37 działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji taboru ko-
lejowego, 39 transport kolejowy, lądowy pasażerski, pasażerski miej-
ski, międzymiastowy 

(111) 332962 (220) 2020 01 17 (210) 509133
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) JeRZyK nICOLaS PaTRICe, WOLSKI MaRCIn FOX 
PROMOTIOn SPÓłKa CyWILna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rentflat POLanD
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 07 01 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości (tylko 
nieruchomości], timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomo-
ści, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowa-
nie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi 
nabywania nieruchomości, inwestowanie w  nieruchomości, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne do-
tyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, 
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierża-
wy (tylko nieruchomości], doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc 
w  zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości i  majątku, wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], usługi w  zakresie 
nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na  własność, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące własności 
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, 
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie dzierżawy 
nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, pla-
nowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-
najmu budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami biurowymi, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków 

(111) 332963 (220) 2020 01 17 (210) 509135
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) TORUŃSKIe ZaKłaDy URZĄDZeŃ OKRĘTOWyCh TOWIMOR 
SPÓłKa aKCyJna, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) towimor
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla przemysłu metalowego 
i stoczniowego, 7 żurawie przeładunkowe, żurawie do węży przeła-
dunkowych, żurawie pomocnicze, wciągarki cumownicze i cumow-
niczo-kotwiczne, kabestany cumownicze i  cumowniczo-kotwiczne, 
wciągarki kotwiczne-holownicze, stopery łańcucha kotwicznego, 
zwalniaki łańcucha kotwicznego, wciągarki połowowe, wciągarki 
magazynujące, wciągarki pomocnicze, 37 usługi instalacyjne i  re-
montowe wciągarek i żurawi na statkach 

(111) 332964 (220) 2020 01 17 (210) 509137
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) SZCZeChOWICZ-SZUK DOMInIKa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kassaji
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 26 11 01, 26 11 06, 26 11 11, 26 11 12, 
26 13 01
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania: chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane 
preparatami do  usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do  ce-
lów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotne do  stóp, prepara-
ty do  demakijażu, pumeks, soda krystaliczna do  czyszczenia, soda 
wybielająca, środki czyszczące do  higieny intymnej (nielecznicze), 
waciki nasączone środkami do  demakijażu, wybielacze (odbarwia-
cze) do celów kosmetycznych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi wete-
rynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem 

(111) 332965 (220) 2020 01 17 (210) 509141
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) InTeRSnaCK gROUP gMBh & CO  Kg, Düsseldorf (De)
(540) (znak słowny)
(540) felix Długo Prażone
(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytwo-
rzone lub przetworzone produkty warzywne i  ziemniaczane, pie-
czone, suszone, solone, przyprawiane, powlekane i  przetworzone 
orzechy, orzechy nerkowce, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy 
ziemne, orzechy kokosowe (wiórki), owoce i warzywa konserwowa-
ne, suszone i gotowane, wyciągi z alg i wodorostów do celów spo-
żywczych, wyroby imbirowe będące suszonymi owocami, masło 
orzechowe, 30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób wytwo-
rzone lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukurydza, pszenica 
lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe będące wyrobami cu-
kierniczymi i galaretkami owocowymi, słone ciastka i precle, batoniki 
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muesli, składające się głównie z orzechów, suszonych owoców, prze-
tworzonych ziaren zbóż, czekolada i produkty czekoladowe, sosy, 31 
nieprzetworzone orzechy, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, 
migdały, orzechy ziemne i ziarna, algi i wodorosty do celów spożyw-
czych dla ludzi 

(111) 332966 (220) 2020 01 17 (210) 509146
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) TORUŃSKIe ZaKłaDy URZĄDZeŃ OKRĘTOWyCh TOWIMOR 
SPÓłKa aKCyJna, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Towimor
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla przemysłu metalowego 
i stoczniowego, 7 żurawie przeładunkowe, żurawie do węży przeła-
dunkowych, żurawie pomocnicze, wciągarki cumownicze i cumow-
niczo-kotwiczne, kabestany cumownicze i  cumowniczo-kotwiczne, 
wciągarki kotwiczno-holownicze, stopery łańcucha kotwicznego, 
zwalniaki łańcucha kotwicznego, wciągarki połowowe, wciągarki 
magazynujące, wciągarki pomocnicze, 37 usługi instalacyjne i  re-
montowe wciągarek i żurawi na statkach 

(111) 332967 (220) 2020 01 17 (210) 509147
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) SILBeRBaUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silberbaum nieruchomości Luksusowe
(540) 

(591) ciemnogranatowy, srebrny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 24, 05 01 03, 
05 01 05, 05 01 16, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 20
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez-
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym 

(111) 332968 (220) 2020 01 17 (210) 509148
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) e-FILe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-pity prosto rozliczone
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, pro-
gramy komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, przenośne 
pamięci komputerowe elektronicznie, optycznie, magnetycznie za-
pisane dane i oprogramowanie komputerowe, 35 usługi w zakresie 
podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszuki-
wanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyż-
sze świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów 
reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama praso-

wa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboardowa, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie, 
aktualizacja, wypożyczanie, powielanie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne 
wypełnianie formularzy w  wersji elektronicznej, konwersja danych 
przez programy komputerowe, usługi konwersji danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów (hosting), 
wynajmowanie powierzchni dyskowej komputerów, wypożyczanie 
programów komputerowych, wszystkie powyższe usługi świadczo-
ne także za  pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjo-
nowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe 
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu 

(111) 332969 (220) 2020 01 17 (210) 509183
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) aKCIne BenDROVe KReKenaVOS agROFIRMa, Kiejdany (LT)
(540) (znak słowny)
(540) SaMORODKI
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i  dziczyzna, ekstrakty mięsne, ga-
larety mięsne, produkty mięsne, przekąski mięsne, mięso i  wyroby 
z mięsa konserwowane, mrożone, suszone, wędzone, solone, goto-
wane, kiełbasy, wątroba, pasztet z wątróbki i pasty z wątróbki, szyn-
ka, bulion, koncentraty bulionu, zupy, koncentraty zup, preparaty 
do sporządzania zup, jadalne oleje i tłuszcze, łój spożywczy, kaszan-
ka, gotowe dania składające się głównie z mięsa 

(111) 332970 (220) 2020 01 20 (210) 509199
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) KOL-DenTaL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KolDental
(510), (511) 35 prowadzenie sieci hurtowni i  sklepów z  artykułami 
medycznymi i  stomatologicznymi, 39 dostarczanie zamówionych 
towarów medycznych i stomatologicznych 

(111) 332971 (220) 2020 01 20 (210) 509201
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) CanPOLanD SPÓłKa aKCyJna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CanPOLanD
(540) 

(591) czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 01 01 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 balsamy zawierające substancje lecznicze, dietetycz-
na żywność przystosowana do  celów medycznych, dietetyczna 
żywność do  celów medycznych, dietetyczne dodatki do  żywności 
dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, dodatki diete-
tyczne w formie napojów, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki 
witaminowe w płynie, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne do ce-
lów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, ekstrakty ziołowe do  celów medycznych, farmaceutyki i  na-
turalne środki lecznicze, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne 
produkty dermatologiczne, guma do  żucia do  celów medycznych, 
kapsułki do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, konopie indyjskie 



132 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

do celów medycznych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
kremy lecznicze, kremy farmaceutyczne, leczniczy spray do jamy ust-
nej, lekarstwa, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, mieszaniny 
farmaceutyczne, nalewki do celów medycznych, napoje witaminizo-
wane, napoje stosowane w lecznictwie, narkotyki do celów medycz-
nych, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, olejki lecznicze, płyny 
do  celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, 
preparaty farmakologiczne do  pielęgnacji skóry, preparaty i  sub-
stancje lecznicze, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty 
medyczne, preparaty ziołowe do  celów medycznych, psychotropy, 
spraye lecznicze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla 
ludzi i  zwierząt, suplementy diety, suplementy diety w  płynie, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy ziołowe, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, tłuszcze do celów medycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, zio-
ła lecznicze suszone lub zakonserwowane 

(111) 332972 (220) 2020 01 20 (210) 509202
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) M T L  MaXFILM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TU JeST JaKBy LUKSUSOWO
(510), (511) 14 biżuteria i  wyroby jubilerskie, naszyjniki, pierścionki, 
zegarki, 21 dzbanki, filiżanki, garnki, kryształ (wyroby szklane), kubki, 
Majolika, miseczki, naczynia ceramiczne, ozdoby z porcelany, pojem-
niki kuchenne, porcelana, przyrządy kuchenne, talerze, termosy, za-
stawa stołowa, 25 apaszki, bielizna osobista, biustonosze, buty spor-
towe, buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, dzianina (odzież), 
futra, garnitury, koszule, kurtki, obuwie, odzież, paski, rękawiczki, 
swetry, szale, szaliki, 35 agencje reklamowe, produkcja filmów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, telemar-
keting, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
marketingowe, usługi public relations, 36 agencje nieruchomości, 
bankowość online, doradztwo w sprawach finansowych, usługi ban-
ków oszczędnościowych, usługi ubezpieczeniowe, wynajem miesz-
kań, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo, 41 dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dystrybucja filmów, pisanie scenariuszy, produkcja 
programów radiowych i  telewizyjnych, publikowanie książek, publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, studia filmowe, 
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, motele, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezer-
wacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi restauracyjne 

(111) 332973 (220) 2020 01 20 (210) 509203
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) gUSTaB DaRIUSZ agenCJa ReKLaMy I PROMOCJI eVeReST, 
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trzy Dęby
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr 

(111) 332974 (220) 2020 01 20 (210) 509205
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) KOL-DenTaL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KolDental
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 35 prowadzenie sieci hurtowni i  sklepów z  artykułami 
medycznymi i  stomatologicznymi, 39 dostarczanie zamówionych 
towarów medycznych i stomatologicznych 

(111) 332975 (220) 2020 01 20 (210) 509207
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) yOngFang LI, Kolonia Warszawska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sy BIŻUTeRIa
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01
(510), (511) 14 pudełka na  biżuterię, biżuteria i  wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i  ich  imitacje, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, pozostałe artykuły z me-
tali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje 

(111) 332976 (220) 2020 01 20 (210) 509216
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) FRaWenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Wolsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRaWenT
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 19 01 01, 26 13 25, 26 02 07, 26 05 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 podajniki z metalu, 7 przenośniki, przenośniki przemy-
słowe, przenośniki wibracyjne, przenośniki łańcuchowe, przenośniki 
taśmowe, przenośniki hydrauliczne, taśmowe (przenośniki), maszyny 
rolkowe (przenośniki), stałe przenośniki taśmowe, pionowe przeno-
śniki kubełkowe, ruchome przenośniki ślimakowe, prasy (maszyny 
przemysłowe), 11 wentylatory ssące, wentylatory osiowe, wentylato-
ry elektryczne, wentylatory dachowe, wentylatory wywiewne, okapy 
zawierające wentylatory wyciągowe, wentylatory do systemów wen-
tylacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory do urządzeń 
wyciągowych dymów, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów hVaC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), 40 tłoczenie 
metalu, tłoczenie metali, obróbka metalu (tłoczenie) 

(111) 332977 (220) 2020 01 21 (210) 509251
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) PIeTRUSZKa TOMaSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKSPeDyCJa eXPReSS
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 02 01 16, 26 04 02, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 pisanie scenariuszy, usługi związane z pisaniem scena-
riuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, organiza-
cja gier 

(111) 332978 (220) 2020 01 21 (210) 509252
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) yang anTOneLLa, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yOJO
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(540) 

(591) pomarańczowy, różowy
(531) 10 03 12, 26 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 27 05 08, 29 01 12
(510), (511) 20 lustra, małe lusterka, 24 ręczniki, 25 kostiumy 

(111) 332979 (220) 2020 01 21 (210) 509253
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) WłODaRCZyK JaKUB JW InVeST, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Król Materacy
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 13 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i  detalicznego w  stacjo-
narnych punktach sprzedaży oraz za  pośrednictwem sieci Internet 
związane ze sprzedażą łóżek, stolików nocnych, komód, szafek, ste-
laży do łóżek, materacy, pościeli, kołder, poduszek, koców, poszewek 
na kołdry i poduszki, prześcieradeł 

(111) 332980 (220) 2020 01 21 (210) 509255
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) BĘBeneK-nOWaK JOanna, Kaputy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detoks FenIX
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące nadużywania substancji 
uzależniających, 42 badania na obecność alkoholu do celów medycz-
nych, badanie leków, alkoholu i dna do celów medycznych, 44 lecze-
nie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, usługi 
w  zakresie leczenia uzależnień, leczenie pacjentów uzależnionych 
od  narkotyków, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od  alkoholu, 
leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, usłu-
gi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnio-
nych, leczenie uzależnienia od narkotyków, terapia antynikotynowa, 
terapia ajurwedyjska, usługi terapeutyczne, pilates terapeutyczny, 
terapia ciepłem [medyczna], usługi terapii głosu i terapii logopedycz-
nej, usługi terapii autogenicznej, usługi terapii mikroigłowej, terapia 
falą uderzeniową, usługi terapii chelatowej, terapia mowy i  słuchu, 
terapia zajęciowa i rehabilitacja, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, za-
biegi terapeutyczne dla ciała, usługi w zakresie terapii mowy, terapia 
w zakresie rzucenia palenia, usługi w zakresie terapii zajęciowej, po-
radnictwo związane z terapią zajęciową, terapia psychologiczna dla 
małych dzieci, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], masaż i masaż 
terapeutyczny shiatsu, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksa-
cyjnej, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, rehabilitacja 
pacjentów uzależnionych od alkoholu, usługi lekarskie 

(111) 332981 (220) 2020 01 21 (210) 509259
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) BeRLIn-CheMIe ag, Berlin (De)
(540) (znak słowny)
(540) gRIPVIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, 10 urządzenia, przyrządy i in-
strumenty medyczne 

(111) 332982 (220) 2020 01 21 (210) 509262
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) PFeIFeR & Langen POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)

(540) tofi
(510), (511) 5 mieszanki paszowe do  celów leczniczych, mieszan-
ki paszowe uzupełniające do  celów leczniczych, dodatki do  paszy 
do  celów leczniczych, 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki pa-
szowe nie  do  celów leczniczych, mieszanki paszowe uzupełnia-
jące nie  do  celów leczniczych, wapno do  paszy, dodatki do  paszy 
nie do celów leczniczych, karmy dla zwierząt 

(111) 332983 (220) 2020 01 21 (210) 509266
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) aDaMeD PhaRMa SPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hIaLeye DUO
(510), (511) 3 kosmetyki, peelingi, preparaty do  demakijażu, maści 
do  celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, pomady do  celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, olejki do celów kosmetycz-
nych, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, maseczki kosmetyczne, preparaty do kąpieli, szampony, mydła, 
mydła lecznicze, mydła w płynie, preparaty do pielęgnacji włosów, 
pasty i płyny do zębów, środki do płukania ust, emulsje, lotony, pre-
paraty do wybielania skóry, żele do mycia ciała, 5 leki i produkty lecz-
nicze, witaminy, preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, 
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki 
do  celów farmaceutycznych, minerały do  celów leczniczych, mine-
ralne dodatki do  żywności, wody mineralne do  celów leczniczych, 
suplementy diety do  celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów 
leczniczych 

(111) 332984 (220) 2020 01 21 (210) 509268
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO ZaRZĄDZanIa nIeRUChOMOŚCIaMI 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pzn
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 07 01 24
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w  ob-
rocie nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości zarządzanie 
nieruchomościami administrowanie nieruchomościami, 37 odnawia-
nie instalacji klimatyzacyjnych, renowacja instalacji elektrycznych, 
naprawa instalacji sanitarnych, konserwacja instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja 
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i  naprawy 
instalacji grzewczej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, napra-
wa i  konserwacja instalacji elektronicznych, instalacja, konserwacja 
i  naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie, konserwacja 
i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), 
instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów 
zabezpieczających, instalowanie systemów kontroli dostępu, kon-
serwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i serwi-
sowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalacja urządzeń sa-
nitarnych: odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalowa-
nie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, konserwacja i naprawa instalacji 
w budynkach, konserwacja nieruchomości, nadzór budowlany, usłu-
gi budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, modernizacja 
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, konser-
wacja i naprawa instalacji grzewczej, instalacja, naprawa i konserwa-
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cja sprzętu grzewczego, instalacja urządzeń do  ogrzewania i  chło-
dzenia, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, naprawa i konserwa-
cja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi sprzątania 

(111) 332985 (220) 2020 01 21 (210) 509269
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) WIKTOReK MILena, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOWeR STORe est  2015
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 07, 26 04 16, 26 04 17, 26 04 22, 27 05 01, 
27 07 01, 24 17 02
(510), (511) 35 usługi umożliwiające konsumentom obejrzenie i doko-
nanie zakupu w dobrych warunkach, świadczone przez sklepy deta-
liczne i hurtownie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, przez sklepy internetowe, telesklepy, w  zakresie obejmującym: 
kwiaty świeże, kwiaty cięte, bukiety z  kwiatów świeżych, bukiety 
z kwiatów świeżych w pudełkach, dekoracje kwiatowe z kwiatów świe-
żych, wieńce ze świeżych kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów, 
aranżacje z żywych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych, bukie-
ciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, kwiaty suszone, kompo-
zycje z kwiatów suszonych, dekoracje kwiatowe z kwiatów suszonych, 
bukiety z kwiatów suszonych, wieńce z suszonych kwiatów, suszone 
kwiaty do butonierki, aranżacje z kwiatów suszonych do celów deko-
racyjnych, cebulki kwiatowe, nasiona kwiatów, kwiaty sztuczne, kom-
pozycje z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne 
kwiaty w bukietach, stojaki na doniczki z kwiatami, okolicznościowe 
stojaki na kwiaty, kosze z wikliny na kwiaty, tyczki do kwiatów z klejonki 
bambusowej, kwietniki, wiszące kosze na kwiaty z materiałów nieme-
talowych, doniczki na kwiaty, pojemniki na kwiaty, miski na kwiaty, ko-
sze na kwiaty, wazony na kwiaty, stojaki na kwiaty, strzykawki do kwia-
tów, podpórki, uchwyty do  kwiatów i  roślin do  układania kwiatów, 
misy na dekoracje kwiatowe, uchwyty na doniczki na kwiaty, wsporni-
ki do podtrzymywania kwiatów i roślin doniczkowych, podstawki pod 
doniczki na kwiaty, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, usługi 
świadczone przez franczyzodawcę w zakresie pomocy w prowadze-
niu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą kwiatów i w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą związaną ze sprzedażą kwiatów 
w oparciu o umowę franszyzy, 39 dostarczanie kwiatów i kompozycji 
kwiatowych, pakowanie i transport 

(111) 332986 (220) 2020 01 21 (210) 509271
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) SaRIVO BUDOWnICTWO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL);
SaRIVO InFRaSTRUKTURa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaRIVO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 19 asfalt, asfaltowe nawierzchnie, balustrady niemetalowe, 
baraki, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki 
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlane konstruk-
cje niemetalowe, cegły, cement, deski [drewno budowlane], deski pod-
łogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z  prefabrykatów [zesta-
wy do  montażu], drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, 
drewno na  profile, drewno obrobione, materiały do  budowy i  pokryć 
dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, dźwigary niemetalowe, ele-
menty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe 

do  kształtowania terenu z  tworzyw sztucznych, elementy wykończe-
niowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, gips 
[materiał budowlany], glina, glina ceglarska, granit, granulat szklany 
do znakowania dróg, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do pro-
dukcji kamienia, kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, karton 
budowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, ką-
towniki niemetalowe, kruszywo klinkierowe, kostka brukowa drewniana, 
kratownice niemetalowe, kreda [surowiec], krokwie dachowe, kształtki 
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek, łupki 
dachowe, dachówka łupkowa, łupkowy proszek, magnezjowy cement, 
margiel wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć 
nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemeta-
lowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia da-
chowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szkla-
nych, niemetalowe słupy, ogniotrwała glina, ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne 
szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, 
okładziny drewniane, parapety okienne niemetalowe, parkiety, piasek, 
z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, płoty, 
parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty ce-
mentowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, 
pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia 
dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, porfir [kamień], po-
włoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, 
profile niemetalowe do gzymsów, rurociągi zasilające, niemetalowe, rury 
spustowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], rury 
drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury wodociągowe nieme-
talowe, rusztowania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, stopnie 
schodów niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materia-
ły budowlane], słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, 
słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe 
niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła węglo-
wa, szalówki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe do  betonu, szkło bez 
odpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do  celów budowla-
nych, szkło okienne do użytku w budownictwa, szkło płaskie walcowane 
[okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, ścianki działowe 
niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, świecąca kostka brukowa, 
tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, uliczne 
kanały ściekowe niemetalowe, wapień, wapno, pokrywy do włazów nie-
metalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaprawy 
budowlane, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budow-
nictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 
żużel [materiał budowlany], żwir, 35 analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności go-
spodarczej, badania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, 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 handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, reklama, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], wsparcie administracyjne 
w  zakresie odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, 37 asfalto-
wanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i  konserwacja 
rurociągów, budowa i  naprawa magazynów, budowa stoisk i  sklepów 
targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo 
portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie 
budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie ko-
minów, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, instalacja i  naprawa 
sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi na  placach 
budowy, instalacja konserwacja i  naprawa maszyn, instalowanie i  na-
prawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowa-
nie budynków, konserwacja basenów, konsultacje budowlane, malo-
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wanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, mycie, nadzór bu-
dowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa pomp, naprawy 
podwodne, odśnieżanie, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowa-
nie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, 
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie bu-
dynków, wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wy-
najem pomp do drenażu, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wyna-
jem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, 39 
dostawa towarów, fracht [przewóz towarów], informacja o transporcie, 
logistyka transportu, przewóz samochodami ciężarowymi, transport, 
wynajem samochodów, 40 frezowanie, niszczenie odpadów i śmieci, ob-
róbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka metali, odle-
wanie metali, recykling odpadów i śmieci, ścieranie, usługi spawalnicze, 
usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody [oczyszczanie 
wody], wytwarzanie energii, 42 badania geologiczne, badania technicz-
ne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie spawania, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, projektowanie budowlane, 
projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące architektury     
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 332987 (220) 2020 01 21 (210) 509272
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIgInaL Krupnik
(540) 

(531) 03 01 14, 06 01 04, 27 05 01, 27 05 10
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, likiery 

(111) 332988 (220) 2020 01 21 (210) 509273
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) SUeK POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) talda
(510), (511) 4 węgiel jako paliwo, paliwa na  bazie węgla, 35 usługi 
w  zakresie sprzedaży węgla jako paliwa oraz paliw na  bazie węgla 
w wyspecjalizowanych punktach handlowych i poprzez sieci kompu-
terowe 

(111) 332989 (220) 2020 01 21 (210) 509274
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) WaLLaRT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wallart
(510), (511) 27 tapeta, tapety winylowe, tapeta izolacyjna, tapety su-
fitowe, tapety tekstylne, tapeta tekstylna, tapety nietekstylne, tapety 
z korka, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety z tworzyw sztucznych, 
tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielko-
ści pokoju, tapeta z efektami wizualnymi 3D, nietekstylne dekoracje 
ścienne, dekoracje ścienne z  materiałów nietekstylnych, ręcznie ro-
bione, dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], ścienne tekstylne 
materiały wykończeniowe, ścienne materiały wykończeniowe, nie-
tekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne deko-
racje, nietekstylne, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, pokrycia 
ścienne, bordery tapetowe, obicia ścienne, nie z materiałów tekstyl-

nych, pokrycia ścienne z papieru, pokrycia ścienne z korka, fryzy [de-
koracje ścienne nie z materiałów tekstylnych], wyściełane okładziny 
ścienne, kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych 

(111) 332990 (220) 2020 01 21 (210) 509278
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) BeRLIn-CheMIe ag, Berlin (De)
(540) (znak słowny)
(540) STenaVIR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, 10 urządzenia, przyrządy i in-
strumenty medyczne 

(111) 332991 (220) 2020 01 22 (210) 509305
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) MUSKaLSKI PaWeł, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BITPLn
(540) 

(591) niebieski, jasnoszary, szary
(531) 26 04 02, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 waluta kryptograficzna 

(111) 332992 (220) 2020 01 22 (210) 509306
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) 2407 PL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 2407 PL
(510), (511) 3 detergenty do  samochodów, płyny do  czyszczenia 
przedniej szyby samochodowej, preparaty czyszczące do samocho-
dów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do nada-
wania połysku samochodom, środki do polerowania opon pojazdów, 
środki do polerowania samochodów, szampony do mycia samocho-
dów, szampony do  pojazdów, woski samochodowe, 4 oleje samo-
chodowe, 9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, 
12 opony, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, 
opony do kół pojazdów, dętki do kół pojazdów, dętki rowerowe, dętki 
do opon, dętki do opon pojazdów, kołpaki do kół, kołpaki [do pojaz-
dów], części wykończenia wnętrza samochodów, części hamulcowe 
do samochodów, części konstrukcyjne do samochodów, części i ak-
cesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, ro-
wery, 28 sprzęt do wędkowania, artykuły myśliwskie i wędkarskie, 35 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi han-
dlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi 

(111) 332993 (220) 2020 01 22 (210) 509309
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) STanKOVIĆ IVana DeRMea DeRMaTOLOgIa I MeDyCyna 
eSTeTyCZna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STReFa InTyMna w DeRMea
(540) 

(591) fioletowy, różowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 02 09 01, 04 05 21
(510), (511) 3 kosmetyki, środki i preparaty kosmetyczne: środki i pre-
paraty kosmetyczne do  wypełniania zmarszczek, usuwania defektów 
i  schorzeń skóry u  ludzi, maski kosmetyczne, peelingi kosmetyczne 
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do twarzy i ciała, dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, 
olejki eteryczne, środki i preparaty do kąpieli, olejki i sole kosmetyczne 
do kąpieli, mydła i płyny myjące, środki i preparaty do mycia i pielęgna-
cji rąk i stóp, środki i preparaty do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, 
środki do koloryzacji i stylizacji włosów, środki do makijażu i demakijażu, 
środki do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, środki do usuwa-
nia lakierów, środki do golenia i po goleniu, środki do depilacji, środki 
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chronią-
ce przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej: środki do czyszczenia i wybie-
lania zębów, 5 produkty i preparaty farmaceutyczne mające zastosowa-
nie w dermatologii, kosmetyce i kosmetologii, preparaty farmaceutycz-
ne przeciw zakażeniom skóry, preparaty farmaceutyczne do  leczenia 
chorób przenoszonych drogą płciową, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia chorób zakaźnych, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji, 
mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, produkty i preparaty derma-
tologiczne, produkty i preparaty farmaceutyczne stosowane w medycy-
nie estetycznej, preparaty farmaceutyczne do wypełniania zmarszczek, 
usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, lecznicze preparaty złusz-
czające do  skóry, produkty i  preparaty lecznicze do  pielęgnacji skóry, 
sole do kąpieli do celów medycznych, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, 
włosów i paznokci do celów leczniczych, środki lecznicze przeciw po-
ceniu się, 16 publikacje drukowane, materiały reklamowe drukowane, 
materiały szkoleniowe, wszystkie wyżej wymienione z zakresu medycy-
ny, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, dermatologii, kosmeto-
logii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdro-
wia i urody, 35 usługi sprzedaży kosmetyków, produktów i preparatów 
medycznych, substancji dietetycznych i suplementów diety, aparatów, 
urządzeń i instrumentów medycznych, 41 edukacja i szkolenia w dzie-
dzinie ochrony zdrowia i urody, usługi edukacji w zakresie medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, urody 
odżywiania, dietetyki, organizowanie i  prowadzenie konferencji, kon-
gresów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, seminariów, konkursów, warsz-
tatów, kursów z  zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermato-
logii, kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, 
ochrony zdrowia i urody w celach edukacyjnych i rozrywkowych, usługi 
tworzenia publikacji multimedialnych i  internetowych, publikowanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów on-line 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetolo-
gii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia 
i  urody, udostępnianie publikacji on-line z  zakresu medycyny, medy-
cyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, 
dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, 44 usługi medycz-
ne, usługi medyczne w  zakresie dermatologii i  medycyny estetycz-
nej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, zabiegi 
z  zakresu dermatologii estetycznej i  ogólnej, chirurgii ambulatoryjnej 
i  chirurgii plastycznej, usługi diagnostyki medycznej [testy i  analizy], 
analizy medyczne do  diagnostyki i  leczenia ludzi, usługi w  zakresie 
diagnostyki chorób zakaźnych, chorób przenoszonych drogą płciową, 
usługi w zakresie szczepień, usługi laseroterapii: konsultacje medyczne, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi 
w zakresie zabiegów kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne u zakresie wyżej wymienionych usług 

(111) 332994 (220) 2020 01 22 (210) 509310
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) aT-OUTLeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTOUTLeT
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż inter-
netowa sprzętu komputerowego 

(111) 332995 (220) 2020 01 22 (210) 509311
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) DRyPOL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRyPOL
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 01 15 23, 01 07 19, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, urządzenia do  uzdatniania 
powietrza, instalacje i  urządzenia do  osuszania, filtry do  użytku 
przemysłowego i  domowego, 37 wypożyczanie narzędzi, instalacji 
i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwa-
cyjnego, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i  konserwacja, 
instalowanie, konserwacja i  naprawy systemów do  ogrzewania, 
wentylacji i  klimatyzacji, 40 produkcja i  montowanie wykonanych 
elementów konstrukcyjnych, uzdatnianie i  oczyszczanie powietrza, 
obróbka i przetwarzanie materiałów, wypożyczanie sprzętu do ob-
róbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii 

(111) 332996 (220) 2020 01 22 (210) 509312
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) KWIeCIeŃ MaTeUSZ, gRaBOWSKI DaWID aMSO  
SPÓłKa CyWILna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +KOnKReTnaSZTUKa aMSO
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26 04 16, 26 03 16, 26 03 23, 24 13 09, 24 13 23, 27 05 01, 
27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 35 sprzedaż wysyłkowa hurtowa, detaliczna kompute-
rów, komputerów przenośnych, drukarek, monitorów, serwerów 

(111) 332997 (220) 2020 01 22 (210) 509313
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe PUłaWy SPÓłKa 
aKCyJna, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h₂O₂
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01 15 15, 26 04 01, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych na bazie aktywnego tlenu: utleniacze na bazie aktyw-
nego tlenu, wybielacze do celów przemysłowych na bazie aktywne-
go tlenu, nadtlenek wodoru, 3 środki wybielające i  inne substancje 
na bazie aktywnego tlenu stosowane w praniu, czyszczeniu, w środ-
kach do  pielęgnacji włosów i  czyszczenia zębów, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryj-
ne na bazie aktywnego tlenu, środki odkażające do celów medycz-
nych i materiały dentystyczne na bazie aktywnego tlenu 

(111) 332998 (220) 2020 01 22 (210) 509318
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
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(732) WIeRUCKa KaTaRZyna aCh, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aChaRD
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 17 02, 26 03 01, 26 03 07, 26 03 19, 26 03 23, 27 05 01, 
27 05 04, 27 05 08, 29 01 12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z materiała-
mi budowlanymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna betonu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, 36 
doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, agencje nie-
ruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościa-
mi, wynajem domów, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa lub wynajem budynków, 
37 doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), budowa i  naprawa 
magazynów, budownictwo, ciesielstwo, instalowanie i naprawa pie-
ców, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, insta-
lowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowa-
nie, montaż drzwi i  okien, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, 
murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, 
tapetowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa 
budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie 
budynków, wiercenie studni, wynajem koparek, wynajem żurawi, bu-
dowa domów, usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budyn-
ków i  innych konstrukcji, budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem dźwigów 

(111) 332999 (220) 2020 01 22 (210) 509319
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) SULeJ KRZySZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRIS
(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 09, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 12, 26 01 16
(510), (511) 9 panele słoneczne 

(111) 333000 (220) 2020 01 22 (210) 509321
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) JaRCZyŃSKI aRTUR JaRCZyŃSKI aRT gROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Otto Pompieri
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu detalicznego z  artykułami spo-
żywczymi przetworzonymi i nieprzetworzonymi, słodyczami, napo-
jami alkoholowymi, bezalkoholowymi, wyrobami garmażeryjnymi, 
wyrobami tytoniowymi, upominkowymi, artykułami przemysłowy-
mi, 41 usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem dyskotek, 
zabaw, balów, przyjęć, klubów towarzyskich, 43 zaopatrzenie w żyw-
ność i  napoje, usługi związane z  organizowaniem i  prowadzeniem 
restauracji, barów, kawiarni, pubów, usługi związane z przygotowa-
niem, wydawaniem, dostarczaniem posiłków i napojów, catering 

(111) 333001 (220) 2020 02 26 (210) 510672
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
(732) OWLIe SPÓłKa aKCyJna, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) activeLac
(510), (511) 5 probiotyki 

(111) 333002 (220) 2020 02 26 (210) 510676
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
(732) OWLIe SPÓłKa aKCyJna, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lbiom
(510), (511) 5 probiotyki 

(111) 333003 (220) 2020 02 26 (210) 510677
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) OWLIe SPÓłKa aKCyJna, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) growlac
(510), (511) 5 probiotyki 

(111) 333004 (220) 2020 02 26 (210) 510678
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) OWLIe SPÓłKa aKCyJna, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LaCTOBIOM
(510), (511) 5 probiotyki 

(111) 333005 (220) 2020 03 11 (210) 511323
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) MnIeJ WIĘCeJ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MnIeJ WIĘCeJ
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania, ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów 

(111) 333006 (220) 2020 03 12 (210) 511437
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) KaRKOWSKI ROBeRT KaRKO, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) karko pl
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 11 01, 26 11 12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sporto-
wa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do  spania, bluzki, 
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziew-
cząt, sukienki damskie, suknie wieczorowe, T-shirty z krótkim rękawem, 
koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy 
sportowe, bluzy dresowe, bluzy z  kapturem, bluzy polarowe, bielizna, 
bielizna dla mężczyzn, obuwie, obuwie sportowe, obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla 
dzieci, nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, czapki jako nakrycia 
głowy, sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, czapki wełniane, czapki 
sportowe, czapki dziane, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następu-
jących towarów: odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódni-



138 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

ce, koszule, spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, odzież wierzchnia 
dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla chłopców, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt, su-
kienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki 
polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, 
bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, bielizna dla 
mężczyzn, obuwie, obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie dam-
skie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, nakry-
cia głowy, daszki jako nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, spor-
towe nakrycia głowy inne niż kaski, czapki wełniane, czapki sportowe, 
czapki dziane, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi towarami: odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódni-
ce, koszule, spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, odzież wierzchnia 
dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla chłopców, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt, su-
kienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki 
polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sporto-
we, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, bielizna 
dla mężczyzn, obuwie, obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, 
nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, 
sportowe nakrycia głowy inne niż kaski, czapki wełniane, czapki spor-
towe, czapki dziane, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marke-
tingowych, kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam, przygotowy-
wanie reklam, publikacja reklam, reklama i usługi reklamowe, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, doradztwo dotyczące reklamy, usługi 
reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i  marketing, 
przygotowywanie dokumentów reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowy-
wanie ulotek reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, projek-
towanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, przy-
gotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, redagowanie tekstów 
reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, wykonywanie mate-
riałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu-
gi konsultingowe dotyczące reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, badania w  zakresie reklamy, pośrednic-
two w zakresie reklamy, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, rozpowszechnia-
nie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, 
dokonywanie uzgodnień w  zakresie reklamy, gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficz-
nej, usługi reklamowe na rzecz innych, dystrybucja prospektów do celów 
reklamowych, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności go-
spodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
reklamy, marketing dotyczący promocji, dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi w zakresie 
promocji, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promocja sprzedaży, pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, usługi redaktorów w zakresie pisa-
nia tekstów do celów promocyjnych, zawieranie umów w zakresie rekla-
my i promocji na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
zewnętrznych na  rzecz osób trzecich, usługi reklamowe za  pośrednic-
twem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów 
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama towarów i usług sprzedaw-
ców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w  mediach elektronicznych, 
marketing internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, marketing 
towarów i  usług na  rzecz innych, dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdraża-
nie strategii marketingowych na rzecz innych, promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w  Internecie, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, agencje 
importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw, audyt 
skomputeryzowany, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetar-

gów publicznych, badania rynku i badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  pro-
wadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obrób-
ka tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama korespondencyjna, skomputeryzowane badania rynkowe, 
statystyczne badania rynkowe, badania rynkowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamo-
wych i  sponsorowanych, wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, informacja handlowa, udostępnianie informacji han-
dlowych, gromadzenie informacji handlowej, rozpowszechnianie infor-
macji handlowych, informacja handlowa wspomagana komputerowo, 
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, usługi w za-
kresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu 

(111) 333007 (220) 2020 03 12 (210) 511439
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) MaZUR eWa F h , Filipowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWIggy BUTIK
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 02 03 23, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą 
odzieży i  dodatków odzieżowych, odzieży wieczorowej, odzieży co-
dziennej, odzieży tanecznej, odzieży wełnianej, odzieży jedwabnej, 
odzieży lnianej, odzieży kaszmirowej, odzieży modelującej, odzieży 
rekreacyjnej, odzieży skórzanej, odzieży dżinsowej, odzieży damskiej, 
odzieży z lateksu, odzieży wierzchniej dla kobiet, odzieży z imitacji skó-
ry, odzieży w stylu sportowym, obuwia dla kobiet, bielizny dla kobiet 

(111) 333008 (220) 2020 03 10 (210) 511474
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIeLenDa eCO SORBeT
(510), (511) 3 kremy, mleczka do  mycia twarzy, maseczki i  żele 
do mycia twarzy, serum, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, kosmety-
ki do  pielęgnacji ciała, masła, balsamy i  mleczka do  ciała, peelingi, 
szampony, odżywki do włosów 

(111) 333009 (220) 2020 03 10 (210) 511477
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Crystal glow
(510), (511) 3 kosmetyki do twarzy takie jak: kremy maseczki, serum, 
kosmetyki oczyszczające, kosmetyki do ciała takie jak: peelingi, ma-
sła, balsamy 

(111) 333010 (220) 2020 03 13 (210) 511485
(151) 2020 10 21 (441) 2020 07 06
(732) SynThOS CaRe SynThOS DWORy 2  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Oświęcim (PL)



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 139

(540) (znak słowny)
(540) COVIReX
(510), (511) 5 antybakteryjne żele na  bazie alkoholu do  odkażania 
skóry 

(111) 333011 (220) 2020 03 16 (210) 511493
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) MOKROgULSKa MałgORZaTa SeLF LOVe, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Self Love
(510), (511) 18 kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kuferki na  kosme-
tyki, torby, torby na ramię, torby z materiału, torby płócienne, torebki, 
damskie torebki, torebki wieczorowe, torebki-paski, torebki ze  skóry, 
kopertówki, portfele, portfele ze  skóry, portmonetki, organizery, etui 
na  klucze, etui, futerały na  dokumenty, etui na  karty kredytowe, etui 
na banknoty, pokrowce podróżne na ubrania, plecaki, paski do torebek, 
torebki futrzane, parasole, 25 sukienki damskie, skórzane sukienki, dam-
skie sukienki na  uroczystości, sukienki skórzane, suknie wieczorowe, 
kombinezony damskie jednoczęściowe-playsuit, kombinezony, bluzki, 
spódnice, spódnico-spodnie, damskie luźne topy, topy-odzież, koszule, 
kurtki-odzież, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, płasz-
cze i kurtki futrzane, kurtki zamszowe, spodnie od dresu, spodnie nie-
formalne, spodnie dresowe, spodnie skórzane, krótkie spodnie, spodnie, 
spodenki, szorty, body-odzież, dżinsy, odzież dżinsowa, koszulki z krót-
kim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo, ubrania codzienne, 
odzież, sukienki, sukienki mini, sukienki średniej długości-midi, sukienki 
długie-maxi, sukienki wieczorowe, kombinezony damskie jednoczę-
ściowe, spódnice mini, spódnice midi, spódnice maxi, koszule dżinso-
we, bluzki koszulowe, marynarki, kurtki skórzane, płaszcze, płaszcze 
skórzane, szorty skórzane, spodenki skórzane, T-shirty, koszulki, bluzy, 
bluzy dresowe z kapturem, bluzy dresowe bez kaptura, bluzy dresowe 
bez pleców, długie bluzy dresowe, legginsy, futra, kożuchy, paski, paski 
z materiału, paski z imitacji skóry do odzieży, paski skórzane do odzieży 

(111) 333012 (220) 2020 03 16 (210) 511494
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 25
(732) MOKROgULSKa MałgORZaTa SeLF LOVe, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeLF LOVe
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 18 akcesoria: kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kuferki 
na kosmetyki, torby, torby na ramię, torby z materiału, torby płócien-
ne, torebki, damskie torebki, torebki wieczorowe, paski do torebek, 
torebki ze  skóry, kopertówki, portfele, portfele ze  skóry, portmo-
netki, organizery, etui na  klucze, etui, futerały na  dokumenty, etui 
na karty kredytowe, etui na banknoty, pokrowce podróżne na ubra-
nia, plecaki, paski do torebek, torebki futrzane, parasole, 25 sukienki, 
sukienki damskie, sukienki mini, sukienki średniej długości (midi), 
sukienki długie (maxi), sukienki skórzane, sukienki wieczorowe, 
damskie sukienki na uroczystości, suknie wieczorowe, kombinezony, 
kombinezony damskie jednoczęściowe, bluzki, spódnice, spódnice 
mini, spódnice midi, spódnice maxi, spódnico-spodnie, topy-odzież, 
damskie luźne topy, koszule, koszule dżinsowe, bluzki koszulowe, bo-
dy-odzież, marynarki, kurtki, kurtki skórzane, kurtki dżinsowe, płasz-
cze, płaszcze skórzane, spodnie, spodnie skórzane, spodnie dresowe, 
szorty, spodenki, szorty skórzane, krótkie spodnie, spodenki skó-
rzane, t-shirty, koszulki, koszulki z  krótkim rękawem, koszulki polo, 
bluzy, bluzy dresowe z kapturem, bluzy dresowe bez kaptura, bluzy 
dresowe bez pleców, długie bluzy dresowe, legginsy, futra, kożuchy, 
ubrania codzienne, odzież, odzież dżinsowa, paski, paski skórzane 
do odzieży, paski z materiału, paski z imitacji skóry do odzieży 

(111) 333013 (220) 2020 03 11 (210) 511574
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)

(540) (znak słowny)
(540) BIeLenDa eCO naTURe
(510), (511) 3 kremy, mleczka do  mycia twarzy, maseczki i  żele 
do mycia twarzy, serum, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, kosmety-
ki do  pielęgnacji ciała, masła, balsamy i  mleczka do  ciała, peelingi, 
szampony, odżywki do włosów 

(111) 333014 (220) 2020 03 16 (210) 511634
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) TaUROn POLSKa eneRgIa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKO Biznes TaUROn
(540) 

(591) biały, różowy, niebieski, zielony, ciemnoniebieski, 
ciemnozielony
(531) 01 15 15, 05 03 13, 05 03 15, 26 11 01, 26 11 07, 26 04 02, 
26 04 16, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 sprzedaż energii elektrycznej, 
usługi rachunkowo-księgowe doradztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, badania rynku i opinii publicznej, wyna-
jem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, doradztwo l wdraża-
nie systemów w zakresie działalności dotyczącej rozwoju odnawial-
nych źródeł energii elektrycznej ï cieplnej, promocja działań na rzecz 
wdrażanie systemów w zakresie działalności dotyczącej zrównowa-
żonego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, 
wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi i potencjal-
nymi uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju energetycznego, optymalnego rozwoju źródeł 
energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
zwiększania efektywności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem 
systemów certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla 
źródeł energii odnawialnej oraz energii z  tych źródeł, promowanie 
idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej w  skojarzeniu 
oraz energii z  tych źródeł, promowanie idei certyfikatów dla efek-
tywności energetycznej organizowanie programów promocyjnych, 
konkursów  działania promocyjne na  rzecz racjonalnego rozwoju 
rynku energii ze  źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obrotu 
energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych 
źródeł z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źró-
deł, kompatybilności zasad obrotu energią z  tych źródeł z  regula-
cjami obowiązującymi w Ue obowiązującymi w Ue, 36 zarządzanie 
rynkami finansowymi, wynajem i dzierżawa nieruchomości, 39 dys-
trybucja i  dostarczanie energii elektrycznej, 41 publikacja książek, 
periodyków i  tekstów innych niż reklamowe, 42 analiza i  badania 
naukowe i  techniczne w  zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej, 43 usługi w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych 
i turystycznych oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 

(111) 333015 (220) 2020 03 16 (210) 511636
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) TaUROn POLSKa eneRgIa SPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKO Premium TaUROn
(540) 

(591) biały, różowy, zielony, ciemnoróżowy, ciemnozielony
(531) 01 15 15, 05 03 13, 05 03 15, 27 05 01, 29 01 15, 26 11 01, 
26 11 07, 26 04 02, 26 04 16, 26 04 22, 26 13 25
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(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 sprzedaż energii elektrycznej, 
usługi rachunkowo – księgowe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, badania rynku i opinii publicznej, wyna-
jem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, doradztwo l wdraża-
nie systemów w zakresie działalności dotyczącej rozwoju odnawial-
nych źródeł energii elektrycznej ï cieplnej, promocja działań na rzecz 
wdrażanie systemów w zakresie działalności dotyczącej zrównowa-
żonego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, 
wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi i potencjal-
nymi uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju energetycznego, optymalnego rozwoju źródeł 
energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
zwiększania efektywności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem 
systemów certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla 
źródeł energii odnawialnej oraz energii z  tych źródeł, promowanie 
idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej w  skojarzeniu 
oraz energii z  tych źródeł, promowanie idei certyfikatów dla efek-
tywności energetycznej organizowanie programów promocyjnych, 
konkursów  działania promocyjne na  rzecz racjonalnego rozwoju 
rynku energii ze  źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obrotu 
energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych 
źródeł z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źró-
deł, kompatybilności zasad obrotu energią z  tych źródeł z  regula-
cjami obowiązującymi w Ue obowiązującymi w Ue, 36 zarządzanie 
rynkami finansowymi, wynajem i dzierżawa nieruchomości, 39 dys-
trybucja i  dostarczanie energii elektrycznej, 41 publikacja książek, 
periodyków i  tekstów innych niż reklamowe, 42 analiza i  badania 
naukowe i  techniczne w  zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej, 43 usługi w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych 
i turystycznych oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 

(111) 333016 (220) 2020 03 18 (210) 511647
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) WaLO anna P h  She, Słowik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by ann
(540) 

(591) różowy, czarny
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna nocna, bie-
lizna damska, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży damskiej, bielizny dla kobiet 

(111) 333017 (220) 2020 03 19 (210) 511654
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) PIOTROWICZ MaRZena FIT MaRZenIa USłUgI 
DIeTeTyCZne, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT MaRZenIa USłUgI DIeTeTyCZne
(540) 

(591) zielony, czerwony, niebieski, pomarańczowy
(531) 29 01 14, 27 05 01, 05 03 13, 05 03 14, 02 01 23, 02 01 30
(510), (511) 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie dietety-
ki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradz-

two żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie 
kontroli wagi ciała, ocena kontroli wagi, planowanie i nadzorowanie 
diety, planowanie i  nadzorowanie diet odchudzających, planowanie 
programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnic-
two w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne 
doradztwo w  zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzie-
lanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 
udzielanie informacji w  zakresie suplementów diety i  odżywiania, 
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informa-
cji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi dietetyków, 
usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudza-
nia, usługi doradcze związane z  dietą, usługi doradztwa w  zakresie 
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z  odchudzaniem, 
usługi doradztwa żywieniowego, usługi świadczone przez dietety-
ków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie odchu-
dzania, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi 
w zakresie planowania diety odchudzającej 

(111) 333018 (220) 2020 03 19 (210) 511681
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) Van PUR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karpackie Pełne
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, jasnobrązowy
(531) 24 03 07, 11 03 03, 05 11 15, 19 01 08, 05 07 02, 14 09 03, 
06 01 02, 05 01 10, 26 11 03, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 32 piwo 

(111) 333019 (220) 2020 03 19 (210) 511682
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) BIeLenDa KOSMeTyKI naTURaLne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda CLean hanDS eXPeRT
(510), (511) 3 kosmetyki do rąk, produkty do mycia rąk, 5 żele anty-
bakteryjne, żele antybakteryjne do rąk na bazie alkoholu 

(111) 333020 (220) 2020 03 19 (210) 511684
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) gRaBSKI KRZySZTOF KaROL, Pogórze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POWeRTIPPeR
(510), (511) 7 maszyny w  postaci wywrotnic, w  szczególności wy-
wrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, beczek, dzież, cym-
brów, maszyny w  postaci wywrotnic dedykowanych dla przemysłu 
(w szczególności spożywczego, tytoniowego, automotive, recyklin-
gu i utylizacji odpadów) 

(111) 333021 (220) 2020 03 20 (210) 511687
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) TagIL JOLanTa, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Recentrum nIeRUChOMOŚCI
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(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26 04 18, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości 

(111) 333022 (220) 2020 03 20 (210) 511689
(151) 2020 10 21 (441) 2020 07 06
(732) MeeTBIT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MeeTLIFy
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 04 18, 27 05 01, 27 05 14, 27 05 21, 27 01 16, 27 05 24, 29 01 12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 35 badania rynkowe, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe 
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, usługi sprzedaży oprogramo-
wania komputerowego, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, doradztwo zawodowe, przekazywanie know-how, 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura obli-
czeniowa, doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], 
tworzenie i  publikacja oprogramowania, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 
przechowywanie danych elektronicznych, usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 usługi licencjonowania opro-
gramowania komputerowego, w tym poprzez strony internetowe 

(111) 333023 (220) 2020 03 22 (210) 511701
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) SPLITT KRZySZTOF P h U  KRISMaR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IzolByd
(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 07 03 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wy-
burzeniowe 

(111) 333024 (220) 2020 03 20 (210) 511750
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) MeDIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdynia (PL)

(540) (znak słowny)
(540) SCheMaT ROSaDZIŃSKIegO
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, prowadzenie placówek me-
dycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc 
medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placówek 
medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia me-
dycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie po-
mocy medycznej, opieka medyczna i  analizy związane z  leczeniem 
pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania me-
dyczne, badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, 
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych kon-
sultacji medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie ba-
dań medycznych, usługi medyczne w  zakresie oceny stanu zdrowia, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i aparatów 
ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, badanie 
słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowy-
wanie protez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub 
podobnych urazów, obrazowanie optyczne do  użytku w  diagnostyce 
medycznej, badania rentgenowskie w  celach medycznych, obrazo-
wanie rentgenowskie do  celów medycznych, przeprowadzenie ba-
dań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób 
układu sercowo-naczyniowego, medyczna terapia ciepłem, terapia falą 
uderzeniową, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem 
i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowa-
nia medycznego, usługi w zakresie audiologii, usługi elektroterapii dla 
fizjoterapii, usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilita-
cji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów re-
habilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korek-
cyjnej, opieka zdrowotna w  zakresie masaży terapeutycznych, usługi 
doradcze w  zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, 
masaże, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, 
informacja medyczna, usługi terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, badanie sprawności fizycznej, leczenie bólów kręgosłupa, leczenie 
dyskopatii, leczenie przepukliny dysku, leczenie urazów mięśniowych-
-stawowych, leczenie łysienia, leczenie łysienia plackowatego, lecze-
nie łysienia wężykowatego, leczenie łysienia całościowego, leczenie 
niedoczynności tarczycy, leczenie cyst, przywracanie przewodnictwa 
nerwowego, leczenie zaburzenia przewodnictwa nerwowego, neuro-
stymulacje, leczenie bólów mięśniowych, leczenie zwyrodnień stawo-
wych oraz mięśniowych, leczenie marskości wątroby, leczenie szumów 
usznych i pisków usznych, leczenie rwy barkowej, leczenie rwy udowej, 
leczenie zamrożonego barku, leczenie urazów sportowych, leczenie no-
wotworów i bólów od nowotworów, leczenie SLa, leczenie SLS, leczenie 
chorób autoimmunologicznych, leczenie SM, leczenie tarczycy, leczenie 
wątroby, leczenie przyparcia rzepki, leczenie zmian zwyrodnieniowych 

(111) 333025 (220) 2020 03 20 (210) 511754
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) VITRInTeC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VITRInTeC
(540) 

(531) 26 03 23, 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 6 profile aluminiowe, aluminiowe profile do  użytku 
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, 19 okna szkla-
ne, szklane ściany, cegły szklane, szklane ekrany, panele szklane, płyt-
ki szklane, szklane dachy, płyty ze szkła, szklane materiały budowlane, 
elementy konstrukcyjne ze szkła, materiały budowlane ze szkła, pa-
nele okładzinowe ze szkła, bloki szklane do budownictwa, elementy 
ze szkła do szklenia, szklane panele ścienne, elementy szklane do pa-
neli budowlanych, granulat szklany do  celów budowlanych, płytki 
szklane do pokrywania dachu, siatki szklane do celów budowlanych, 
szklane mozaiki do użytku w budownictwie, wodoodporne membra-
ny bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, budowlane materiały 
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
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35 sprzedaż hurtowa i detaliczna profili aluminiowych, szklanych kon-
strukcji, szkła, materiałów budowlanych ze szkła, 37 usługi budowla-
ne, usługi remontowe, wstawianie szkła, usługi szklarskie, budowa 
szklarni, obróbka szkła, montaż dodatkowej warstwy szkła, instalacja 
szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, budowa cieplarni 
i szklarni, wstawianie szkła i wstawianie szyb, montaż i naprawa szkła 
płaskiego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produk-
cji wyrobów szklanych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, 
usługi szklarskie w  zakresie pojazdów budowlanych, 40 fazowanie 
szkła, hartowanie szkła, dmuchanie szkła, trawienie szkła, cięcie szkła 
okiennego, usługi malowania szkła, laminowanie tafli szkła, wygła-
dzanie powierzchni szkła, barwienie tafli szklanych poprzez obróbkę 
powierzchni, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych 

(111) 333026 (220) 2020 03 20 (210) 511755
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) MeDIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomorski Rehabilitant
(540) 

(591) brązowy
(531) 02 01 08, 26 01 11, 26 01 14, 29 01 07, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, prowadzenie placówek me-
dycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc 
medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placó-
wek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia 
medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie 
pomocy medycznej, opieka medyczna i  analizy związane z  lecze-
niem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania 
medyczne, badania medyczne w  celach diagnostycznych lub lecze-
nia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie 
badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i  apara-
tów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, 
badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, 
dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań 
kości lub podobnych urazów, obrazowanie optyczne do użytku w dia-
gnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych, 
obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, przeprowadzenie 
badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia cho-
rób układu sercowo-naczyniowego, medyczna terapia ciepłem, tera-
pia falą uderzeniową, usługi badań medycznych związane z diagnozo-
waniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi medyczne 
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi 
obrazowania medycznego, usługi w zakresie audiologii, usługi elektro-
terapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów 
rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gim-
nastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje doty-
czące masażu, masaże, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabili-
tacji psychicznej, informacja medyczna, usługi terapeutyczne, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności fizycznej, leczenie bólów 
kręgosłupa, leczenie dyskopatii, leczenie przepukliny dysku, leczenie 
urazów mięśniowych-stawowych, leczenie łysienia, leczenie łysienia 
plackowatego, leczenie łysienia wężykowatego, leczenie łysienia ca-
łościowego, leczenie niedoczynności tarczycy, leczenie rwy barkowej, 

leczenie rwy udowej, leczenie zamrożonego barku, leczenie cyst, przy-
wracanie przewodnictwa nerwowego, leczenie zaburzenia przewod-
nictwa nerwowego, neurostymulacje, leczenie bólów mięśniowych, 
leczenie zwyrodnień stawowych oraz mięśniowych, leczenie marsko-
ści wątroby, leczenie szumów usznych i pisków usznych, leczenie rwy 
barkowej, leczenie rwy udowej, leczenie zamrożonego barku, leczenie 
urazów sportowych, leczenie nowotworów i bólów od nowotworów, 
leczenie SLa, leczenie SLS, leczenie chorób autoimmunologicznych, 
leczenie SM, leczenie tarczycy, leczenie wątroby, leczenie przyparcia 
rzepki, leczenie zmian zwyrodnieniowych 

(111) 333027 (220) 2020 03 24 (210) 511780
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) FORMaSTeR SPÓłKa aKCyJna, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaCZnIJ OD WODy
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 01 15 15, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 11 dzbanki do filtrowania wody sprzedawane puste, butelki 
do filtracji wody sprzedawane puste, domowe filtry do wody z kranu, 
urządzenia do  uzdatniania wody z  kranu, jonizatory wody do  celów 
domowych, filtry do wody, filtry do wody pitnej, urządzenia do uzdat-
niania i filtracji wody, 35 reklama szeroko rozumiana w tym telewizyjna 
i w Internecie, usługi reklamowe i promocyjne, w tym organizowanie 
imprez promocyjnych, usługi reklamowe i  promocyjne świadczone 
za  pomocą mediów społecznościowych, przygotowywanie materia-
łów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii 
promocyjnych, publikowanie tekstów o  charakterze reklamowym 
i  promocyjnym, organizowanie wystaw i  konkursów w  celach rekla-
mowych i promocyjnych, 41 edukacja i szkolenia, usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i  kulturalne, pisanie i  publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, kon-
ferencji, zjazdów, kongresów, seminariów, konkursów, wystaw dla ce-
lów edukacyjnych i kulturalnych, usługi w zakresie rekreacji, informacja 
o edukacji, rozrywce, imprezach sportowych i kulturalnych, udostęp-
nianie filmów online nie  do  pobrania, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie obrazów online 
nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostęp-
nianie powieści graficznych online, nie do pobrania, udostępnianie tre-
ści multimedialnych online nie do pobrania 

(111) 333028 (220) 2020 03 22 (210) 511856
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) łUCZKIeWICZ JeRZy, Kamionka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZaSZłyKaRnIa XX na OgnIU! SZaSZLyKaRnIa PL 
SZaSZłyK Z MeTRa na WagĘ
(540) 

(531) 01 15 17, 06 01 04, 07 11 25, 07 01 19, 27 05 01, 27 01 25, 24 17 04
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(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrz-
nego, catering jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stoli-
ków w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków 

(111) 333029 (220) 2020 03 22 (210) 511857
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) łUCZKIeWICZ JeRZy, Kamionka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZaSZłyKaRnIa XX W  OgnIU! WWW 
SZaSZLyKaRnIaWOgnIU PL
(540) 

(531) 06 01 04, 07 01 19, 07 11 25, 24 17 04, 27 01 25, 27 05 01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrz-
nego, catering jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stoli-
ków w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków 

(111) 333030 (220) 2020 03 23 (210) 511861
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 18
(732) PhyTOPhaRM KLĘKa SPÓłKa aKCyJna, Klęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhytoPharm LeKI naTURaLne
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 03 14
(510), (511) 5 leki dla ludzi w postaci płynnej, półstałej i stałej: płyny 
doustne, roztwory, krople, płyny do stosowania na skórę i błony ślu-
zowe, płyny lecznicze do płukania ust, płyny lecznicze do przemy-
wania oczu, aerozole lecznicze, tabletki, drażetki, kapsułki, pastylki 
do  ssania, lecznicze gumy do  żucia, proszki lecznicze, granulaty 

lecznicze, maści lecznicze, kremy lecznicze, pasty lecznicze, mazidła 
lecznicze, czopki, olejki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, zio-
łowe herbatki do  celów leczniczych, mydła lecznicze, leki roślinne, 
leki pochodzenia naturalnego 

(111) 333031 (220) 2020 03 26 (210) 511881
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) henkel ag & Co  Kgaa, Düsseldorf (De)
(540) (znak słowny)
(540) PeRSIL
(510), (511) 3 olejki eteryczne do  stosowania w  gospodarstwie do-
mowym, preparaty wybielające stosowane w praniu, perfumowane 
preparaty w aerozolu do bielizny, pojemniki z substancjami zapacho-
wymi do  stosowania w  praniu, olejki zapachowe do  celów pralni-
czych, saszetki zapachowe do celów pralniczych, saszetki zapachowe 
do bielizny, preparaty zapachowe do celów pralniczych, środki wy-
bielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), preparaty do pra-
nia przyciągające barwniki, preparaty do  odbarwiania do  celów 
pralniczych, preparaty odtłuszczające do prania, pralnicze preparaty 
do usuwania plam, płyny do prania, środki wygładzające i nadające 
praniu połysk, krochmal do  nadawania połysku praniu, preparaty 
wygładzające do  prania [krochmal], produkty do  mycia rąk, pralni-
cze preparaty do  usuwania klejów, preparaty do  wybielania skóry, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, mydło w prosz-
ku, olejki do czyszczenia do stosowania w praniu, mydło zapachowe 
do prania, środki ochronne do prania, środki od czyszczenia tapicerki, 
preparaty do prania chemicznego, żele oczyszczające do prania, pły-
ny oczyszczające do prania, pralnicze detergenty w piance, pralnicze 
preparaty do usuwania rdzy, środki w aerozolu do oczyszczania wy-
robów tekstylnych, krochmal do czyszczenia, syntetyczne detergen-
ty do  ubrań, środki polepszające działanie detergentów, pralnicze 
środki do usuwania wosku, preparaty do namaczania do stosowania 
w praniu, pralnicze preparaty do zmiękczania tkanin, pralnicze kulki 
z  detergentem, preparaty pralnicze, płyny do  mycia, mydła deter-
gentowe, dodatki pralnicze, środki do płukania do prania i zastawy 
stołowej, preparaty odplamiające, preparaty czyszczące, nabłyszcza-
jące, szorujące i ścierne, środki chemiczne do czyszczenia metali, bla-
chy emaliowanej, drewna, korka, porcelany, ceramiki, szkła, tworzyw 
sztucznych, skóry i wyrobów tekstylnych, odplamiacze, mydła inne 
niż do użytku osobistego, 5 preparaty i substancje dezodoryzujące, 
preparaty i substancje do usuwania nieprzyjemnych zapachów, pre-
paraty i substancje do odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne, 
preparaty i substancje higieniczne, preparaty i substancje do odstra-
szania i zabijania insektów, detergenty do celów medycznych i chi-
rurgicznych 

(111) 333032 (220) 2020 03 25 (210) 511906
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 15
(732) KWIĘDaCZ MOnIKa hOTeL DĘBOWy, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOWeLLneSS
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 26 01 03, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12, 05 05 16
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w  ho-
telach, organizowanie zakwaterowania w  hotelach, wycena za-
kwaterowania 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, udostępnianie informacji online doty-
czących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
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za  pośrednictwem Internetu, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne, 
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na  twarz, usługi 
w  zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosme-
tycznych na ciało, masaże, informacje dotyczące masażu, usługi za-
biegów na cellulit, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi dorad-
cze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi 
saun, usługi w zakresie udostępniania saun, udostępnianie obiektów 
i sprzętu saun, obsługa obiektów i sprzętu saun 

(111) 333033 (220) 2020 03 25 (210) 511916
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 18
(732) ŻÓłKIeWSKI WaLDeMaR KRZySZTOF ICe, Legnickie Pole (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 01 15 09, 01 15 17, 29 01 14, 15 07 07
(510), (511) 11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 
klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, kli-
matyzatory pokojowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimaty-
zacyjne, agregaty klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, 
centralne instalacje klimatyzacyjne, przenośne urządzenia do klimaty-
zacji, urządzenia klimatyzacyjne do  celów przemysłowych, instalacje 
klimatyzacyjne do  użytku komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne 
do  użytku handlowego, urządzenia klimatyzacyjne do  pomieszczeń 
mieszkalnych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia nawil-
żające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: pompy ciepła, pompy 
ciepła do  przetwarzania energii, klimatyzatory, elektryczne klimaty-
zatory, przenośne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, instalacje 
klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne, 
domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyza-
cyjne, przenośne urządzenia do  klimatyzacji, urządzenia klimatyza-
cyjne do  celów przemysłowych, instalacje klimatyzacyjne do  użytku 
komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne do  użytku handlowego, 
urządzenia klimatyzacyjne do  pomieszczeń mieszkalnych, centralne 
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia nawilżające do  użytku wraz 
z urządzeniami klimatyzacyjnymi, 37 naprawa lub konserwacja pomp 
ciepła, montaż pomp ciepła, naprawa lub konserwacja urządzeń i insta-
lacji klimatyzacyjnych, montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych 

(111) 333034 (220) 2020 03 25 (210) 511918
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 18
(732) ChMIeLeWSKI MaReK, nOWOCIn aLBeRT,  
SIKORa WIOLeTTa BILT POLSKa SPÓłKa CyWILna, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 16 01 12
(510), (511) 2 tusze drukarskie, tusz do  kopiowania, tusze do  druku 
offsetowego, tusze do  drukarek i  fotokopiarek, tonery, tonery dru-
karskie, tonery kserograficzne, toner do  kopiarek, toner w  kartri-
dżach, tonery do  fotokopiarek, toner do  drukowania offsetowego, 
kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń druku-

jących, pełne wkłady z  tonerem do  drukarek laserowych, kartridże 
napełnione tonerem, napełnione kartridże z  tonerem do  drukarek 
atramentowych, napełnione wkłady z tonerem do urządzeń telefak-
sowych, napełnione kartridże z tonerem do drukarek laserowych, 9 
drukarki, drukarki atramentowe, drukarki laserowe, drukarki fotogra-
ficzne, drukarki kolorowe, drukarki komputerowe, głowice drukarek, 
kable do  drukarek, kserograficzne kopiarki, urządzenia i  przyrządy 
kserograficzne, urządzenia do kopiowania, samodzielne urządzenia 
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, urządzenia wie-
lofunkcyjne do zdalnego sterowania, drukarki wielofunkcyjne, urzą-
dzenia faksujące, plotery, drukarki plotery, plotery graficzne, plotery 
cyfrowe, plotery projektowe, plotery do komputerów, plotery elek-
troniczne, głowice drukarskie do ploterów, skanery, skanery ręczne, 
skanery digitalizujące, skanery obrazów, komputery, komputery 
osobiste, komputery przenośne, sprzęt komputerowy, podzespoły 
komputerowe, projektory, projektory przenośne, projektory multi-
medialne, interaktywne tablice elektroniczne, tablice interaktywne 
do  komputerów, sprzęt peryferyjny do  komputerów, komponenty 
i części do komputerów, 16 niszczarki do papieru do użytku biuro-
wego, niszczarki płyt cd do użytku domowego lub biurowego, nisz-
czarki dokumentów jako maszyny biurowe, 37 naprawa urządzeń 
biurowych, naprawa urządzeń drukarskich, serwis urządzeń drukar-
skich, serwis urządzeń biurowych, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub serwisem urządzeń drukarskich, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub serwisem urządzeń biurowych 

(111) 333035 (220) 2020 03 25 (210) 511920
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 25
(732) BUCZeK PaWeł aLeKSanDeR STyLOWy PaZUR,  
Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naILS&you
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 29 01 12, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 19, 24 17 01, 24 17 25, 26 11 01, 
26 11 06, 26 11 12
(510), (511) 3 kosmetyki, baza podkładowa do paznokci jako kosme-
tyki, brokat do paznokci, emalia do paznokci, emulsje do wzmacnia-
nia paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej do utwardza-
nia paznokci, kleje do  mocowania sztucznych paznokci, kosmetyki 
do  paznokci, kremy do  paznokci, krem do  skórek wokół paznokci, 
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, la-
kiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, ma-
teriały na powłoki do paznokci u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, 
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki 
utwardzające do paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, papier 
ścierny do  paznokci, podkłady do  lakierów do  paznokci, prepara-
ty do  pielęgnacji paznokci, preparaty do  kuracji paznokci, powłoki 
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, podkłady do paznokci jako 
kosmetyki, preparaty do  wzmacniania paznokci, preparaty kosme-
tyczne do  przyspieszania schnięcia lakieru na  paznokciach, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, proszek do polerowania 
paznokci, proszki do  nadawania kształtu sztucznym paznokciom, 
rozjaśniacze do  paznokci, środki do  usuwania paznokci żelowych, 
środki do  usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające 
skórki przy paznokciach, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie 
do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, utwardzacze 
do  paznokci, żel do  paznokci, zmywacze do  paznokci, zmywacze 
do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci jako kosmety-
ki, 8 cążki do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne 
urządzenia do polerowania paznokci, nieelektryczne polerki do pa-
znokci, nożyczki do  paznokci, nożyczki do  skórek wokół paznok-
cia, obcinacze do  paznokci, pilniki do  paznokci, elektryczne pilniki 
do paznokci, nieelektryczne pilniki do paznokci, polerki do paznokci 
do manicure, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilni-
ków do paznokci, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych za-
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biegach pielęgnacyjnych, futerały na przyrządy do manicure, zesta-
wy do manicure, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, 35 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: kosmetyki, 
baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, brokat do paznokci, 
emalia do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, kalkomanie 
do ozdabiania paznokci, klej do utwardzania paznokci, kleje do mo-
cowania sztucznych paznokci, kosmetyki do paznokci, kremy do pa-
znokci, krem do skórek wokół paznokci, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, lakiery do  paznokci, lakiery do  paznokci w  pisaku, 
lakiery nawierzchniowe do  paznokci, materiały na  powłoki do  pa-
znokci u  rąk, naklejane ozdoby do  paznokci, odżywki do  paznokci, 
odżywki do  skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające do  pa-
znokci, olejek do skórek wokół paznokci, papier ścierny do paznokci, 
podkłady do lakierów do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, preparaty do  kuracji paznokci, powłoki do  nadawania kształtu 
paznokciom u rąk, podkłady do paznokci jako kosmetyki, preparaty 
do  wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do  przyspie-
szania schnięcia lakieru na  paznokciach, preparaty kosmetyczne 
do  pielęgnacji paznokci, proszek do  polerowania paznokci, proszki 
do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze do pa-
znokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania 
skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, 
sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do  celów kosmetycznych, 
sztuczne paznokcie do  stóp, utwardzacze do  paznokci, żel do  pa-
znokci, zmywacze do  paznokci, zmywacze do  paznokci w  sztyfcie, 
zmywacze lakieru do  paznokci jako kosmetyki, cążki do  paznokci, 
elektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia do polero-
wania paznokci, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do pa-
znokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, 
pilniki do paznokci, elektryczne pilniki do paznokci, nieelektryczne 
pilniki do paznokci, polerki do paznokci do manicure, wymienne gło-
wice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, narzędzia 
ręczne do  użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 
futerały na przyrządy do manicure, zestawy do manicure, przybory 
do  manikiuru, przybory do  pedikiuru, 41 kursy szkoleniowe, pro-
wadzenie warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i  in-
struktaż, nauczanie i  szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkole-
niowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, produkcja szko-
leniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
zapewnianie seminariów szkoleniowych online, przygotowanie pre-
zentacji do celów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyj-
nych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, usługi edukacyj-
ne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi 
edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji 
urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie 
pielęgnacji ciała, szkolenia w  zakresie pielęgnacji urody, szkolenie 
w zakresie higieny 

(111) 333036 (220) 2020 03 26 (210) 511981
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) nOWeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bułka z Masłem nowel
(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 08 01 01, 26 11 06, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, gotowe desery [wyro-
by piekarnicze], dania gotowe i wytrawne przekąski, wyroby cukier-

nicze mrożone, mrożone wyroby piekarnicze, chrupiące pieczywo, 
chleb wstępnie upieczony, bułki, bagietki, drożdżowe bułeczki, cro-
issant [rogaliki z ciasta francuskiego], kanapki 

(111) 333037 (220) 2020 03 26 (210) 511982
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) nOWeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOWa PIeKaRenKa nOWeL
(540) 

(591) brązowy
(531) 09 07 19, 24 15 21, 08 01 03, 27 05 01, 29 01 07
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, gotowe desery [wyro-
by piekarnicze], dania gotowe i wytrawne przekąski, wyroby cukier-
nicze mrożone, mrożone wyroby piekarnicze, chrupiące pieczywo, 
chleb wstępnie upieczony, bułki, bagietki, drożdżowe bułeczki, cro-
issant [rogaliki z ciasta francuskiego], kanapki 

(111) 333038 (220) 2020 03 27 (210) 512014
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) eLKOM-gaZ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Przedmość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aLCO SILVeR
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony, jasnozielony
(531) 26 01 01, 26 04 03, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje czyszczące do  użytku 
domowego, środki czyszczące do  użytku domowego, preparaty 
czyszczące do użytku osobistego, środki do czyszczenia, polerowa-
nia, szorowania i  ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne i weterynaryjne, leki, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, mydła dezynfekujące, środki dezynfekujące do  użytku 
domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło] 

(111) 333039 (220) 2020 03 27 (210) 512021
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) JaKUBIaK MaCIeJ KUPPIWO PL, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 03 01 15, 03 01 16, 29 01 13
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(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo psze-
niczne, napoje owocowe i soki owocowe, napoje wzbogacone substan-
cjami odżywczymi, napoje dla sportowców zawierające elektrolity 

(111) 333040 (220) 2020 03 30 (210) 512037
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) WIRPLaST-WIĘCeK SPÓłKa JaWna, Babienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTyLFIX
(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 24
(510), (511) 17 klejąca taśma uszczelniająca do  spoin dachowych, 
izolacyjne masy uszczelniające, substancje izolacyjne, arkusze izola-
cyjne, kleje izolacyjne, maty izolacyjne, powłoki izolacyjne, materiały 
izolacyjne, taśmy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, folie izolacyjne, 
uszczelniacze płynne, materiały uszczelniające, masy uszczelniają-
ce, pierścienie uszczelniające, masa uszczelniająca do uszczelniania 
złączy, klejące mieszanki uszczelniające, szczeliwa [masy uszczelnia-
jące], taśmy uszczelniające (niemetalowe-), ukształtowana pianka 
do uszczelniania, niemetalowe promieniowe pierścienie uszczelnia-
jące, paski uszczelniające z gumy, wypełniacze do złączy uszczelnia-
jących, elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające 
cieczy, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, niemetalowe mie-
szanki uszczelniające do  złączeń, elastomerowe materiały uszczel-
niające nieprzepuszczające gazów, taśmy uszczelniające przed 
warunkami atmosferycznymi (niemetalowe-), środki uszczelniające 
do stosowania w budownictwie, pianka poliuretanowa o niskiej gę-
stości do uszczelniania, folia poliuretanowa do użytku przy uszczel-
nianiu i izolowaniu, materiały izolacyjne do dachów, szczeliwa lepkie 
do  pokryć dachowych, nieprzepuszczalne taśmy klejące do  krawę-
dziowania dachów 

(111) 333041 (220) 2020 03 30 (210) 512080
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) RICheRT JaCeK Jan JUSTyR CenTRUM IZOLaCJI, Lniska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUstyr
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 11 11, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 17 artykuły termoizolacyjne, bariery do  ochrony przed 
ciepłem, artykuły pikowane watoliną do  izolacji, guma spieniona 
o  komórkach zamkniętych do  izolacji termicznej, izolacje z  funkcją 
uszczelniania do  ochrony przed ciepłem, materiał termoizolacyjny 
do konstrukcji poddaszy, materiały do izolacji termicznej z tworzyw 
sztucznych, materiały izolacyjne do  izolacji przeciwtermicznej, ma-
teriały nieprzewodzące do  zatrzymywania ciepła, materiały termo-
izolacyjne, maty termoizolacyjne, osłona cieplna z pianki silikonowej, 
watowane osłony izolacyjne, wełna poliestrowa do izolacji termicz-
nej, arkusze izolacyjne, arkusze piankowe do użytku w izolacji budyn-
ków, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja budow-
lana, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, 
izolacja podpodłogowa z polistyrenu spienionego, izolacja w postaci 
pokryć podłogowych, izolacja z włókna szklanego do użytku w bu-
downictwie, izolacje do  budynków z  włókna szklanego, izolacje 
piankowe do  użytku w  budownictwie, izolacyjne masy uszczelnia-
jące, izolatory, izolatory do użytku w ochronie budynków, izolatory 
wykonane z cementu włóknistego, izolowane panele ognioodporne, 
kleje izolacyjne, lakiery izolacyjne, listwy izolacyjne, materiały izola-
cyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, materiały izolacyjne 
do  dachów, materiały izolacyjne wykonane z  tworzyw sztucznych, 
materiały izolacyjne wykonane z  pianki polietylenowej, materiały 

izolacyjne wykonane z  pianki poliuretanowej, materiały izolacyjne 
wykonane z ponownie przerobionych tworzyw sztucznych, materia-
ły izolacyjne z tworzyw sztucznych, maty izolacyjne, metalowa folia 
do izolacji budynków, panele kompozytowe posiadające właściwości 
izolacyjne, płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, płyty izo-
lacyjne, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien, po-
włoki izolacyjne, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, siatki 
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, stropy z włókien mineral-
nych do izolowania budynków, substancje izolacyjne, tynk izolacyj-
ny, wata szklana do izolacji, wełna mineralna do celów izolacyjnych, 
wełna kamienna do  izolacji, wełna szklana do  użytku jako materiał 
izolacyjny, wełna żużlowa do  użytku jako izolator budowlany, wy-
pełniacze izolacyjne, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyj-
ne, zaprawy izolacyjne, żele izolacyjne, 35 sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa następujących towarów: artykuły termoizolacyjne, bariery 
do  ochrony przed ciepłem, artykuły pikowane watoliną do  izolacji, 
guma spieniona o  komórkach zamkniętych do  izolacji termicznej, 
izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, materiał 
termoizolacyjny do  konstrukcji poddaszy, materiały do  izolacji ter-
micznej z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne do izolacji prze-
ciwtermicznej, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, 
materiały termoizolacyjne, maty termoizolacyjne, osłona cieplna 
z pianki silikonowej, watowane osłony izolacyjne, wełna poliestrowa 
do izolacji termicznej, arkusze izolacyjne, arkusze piankowe do użyt-
ku w  izolacji budynków, arkusze z  pianki poliuretanowej do  użyt-
ku jako izolacja budowlana, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izolacja 
do celów budowlanych, izolacja podpodłogowa z polistyrenu spie-
nionego, izolacja w postaci pokryć podłogowych, izolacja z włókna 
szklanego do użytku w budownictwie, izolacje do budynków z włók-
na szklanego, izolacje piankowe do  użytku w  budownictwie, izola-
cyjne masy uszczelniające, izolatory, izolatory do użytku w ochronie 
budynków, izolatory wykonane z  cementu włóknistego, izolowane 
panele ognioodporne, kleje izolacyjne, lakiery izolacyjne, listwy izo-
lacyjne, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, 
materiały izolacyjne do  dachów, materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z pianki poli-
etylenowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, 
materiały izolacyjne wykonane z ponownie przerobionych tworzyw 
sztucznych, materiały izolacyjne z  tworzyw sztucznych, maty izo-
lacyjne, metalowa folia do  izolacji budynków, panele kompozyto-
we posiadające właściwości izolacyjne, płyta izolacyjna wykonana 
z wełny mineralnej, płyty izolacyjne, półprzezroczyste materiały ela-
styczne do izolacji okien, powłoki izolacyjne, powłoki przemysłowe 
do  izolacji budynków, siatki z  włókna szklanego do  celów izolacyj-
nych, stropy z  włókien mineralnych do  izolowania budynków, sub-
stancje izolacyjne, tynk izolacyjny, wata szklana do  izolacji, wełna 
mineralna do celów izolacyjnych, wełna kamienna do izolacji, wełna 
szklana do użytku jako materiał izolacyjny, wełna żużlowa do użytku 
jako izolator budowlany, wypełniacze izolacyjne, wstępnie ukształ-
towane komponenty izolacyjne, zaprawy izolacyjne, żele izolacyjne 

(111) 333042 (220) 2020 03 30 (210) 512081
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) SIKORa BaRTOSZ BIURO hanDLOWO-PROJeKTOWe,  
Żagań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P dla Przemysłu www dla-przemyslu pl
(540) 

(591) żółty, szary, pomarańczowy, czarny
(531) 15 07 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 6 profile metalowe, kraty metalowe do celów ochronnych, 
barierki metalowe, barierki bezpieczeństwa z  metalu, barierki bez-
pieczeństwa na drogach metalowe, barierki metalowe do kontroli ru-
chu pieszych, ogrodzenia metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, 
metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe materiały na ogrodzenia, 
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słupki metalowe, osłony z metalu, ograniczniki metalowe, metalowe 
krawężniki-ograniczniki parkingowe, odbojnice stalowe, 9 lustra sy-
gnalizacyjne, pachołki, pachołki drogowe, urządzenia zabezpiecza-
jące, ochronne i sygnalizacyjne, osłony na kable elektryczne, lampy 
sygnalizacyjne, lampy do  użytku jako sygnały ostrzegawcze, lustra 
drogowe, lustra przemysłowe, znaczniki bezpieczeństwa, znaki pod-
świetlone, znaki świetlne, świecące znaki drogowe, lampy ostrze-
gawcze jako znaki nawigacyjne, światła ostrzegawcze jako znaki 
nawigacyjne, znaki nawigacyjne świetlne, światła ostrzegawcze jako 
znaki nawigacyjne migające, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub me-
chaniczne, 17 półwykończona guma w postaci profili, półobrobione 
produkty z tworzyw sztucznych w formie profili, niemetalowe osłony 
do rur, osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, 
osłony narożników z gumy, ograniczniki gumowe, taśma przylepna 
antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, 19 bariery ochron-
ne niemetalowe, drogowe bariery ochronne z tworzyw sztucznych, 
niemetalowe barierki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, 
niemetalowe materiały ogrodzeniowe, ogrodzenia niemetalowe, 
ogrodzenia z tworzyw sztucznych, podpory do słupków ogrodzenio-
wych, niemetalowe, piankowe tworzywa sztuczne do użytku w bu-
downictwie, słupki z materiałów niemetalowych, słupki do ogrodzeń 
z materiałów niemetalowych, słupki do ogrodzeń z tworzyw sztucz-
nych, niemetalowe ograniczniki parkingowe, balustrady wykonane 
z  materiałów niemetalowych, elementy konstrukcyjne z  tworzyw 
sztucznych, gumowe listwy podłogowe, gumowe płytki podłogowe, 
gumowe płytki ostrzegawcze na  klatkach schodowych, krawędzie 
ścieżek wykonane z  materiałów niemetalowych, listwy niemetalo-
we, nadproża niemetalowe, nawierzchnie odblaskowe, niemetalowe 
panele ścienne, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, 
nietkane materiały do  ochrony terenu, panele okładzinowe z  ma-
teriałów niemetalowych, progi niemetalowe, profile niemetalowe 
do  budownictwa, słupy z  materiałów niemetalowych, odbojnice 
z  tworzyw sztucznych, 20 pachołki drogowe z  tworzyw sztucz-
nych, płytki z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hur-
towa następujących towarów: profili i pianek ochronnych, odbojnic 
przemysłowych, luster przemysłowych, luster drogowych, barierek 
i ogrodzeń tymczasowych, słupków odgradzających, pachołków od-
gradzających, kaset ściennych z taśmą, progów, ograniczników par-
kingowych, progów i pomostów kablowych, blokad parkingowych, 
słupków elastycznych, pachołków drogowych, barier drogowych, 
słupków drogowych, osłon drogowych, artykułów do  znakowania 
dróg, materiałów do  oznakowania powierzchni, taśm i  znaczników 
podłogowych, znaków i tablic BhP, koszy na odpady, stojaków rowe-
rowych, wyposażenia placów budowy, gablot i powierzchni ekspo-
zycyjnych, wiat dla palaczy, popielnic, urn wyborczych, sorbentów, 
wanien wychwytowych, apteczek, zestawów pierwszej pomocy, mat 
podłogowych, wózków narzędziowych 

(111) 333043 (220) 2020 03 30 (210) 512084
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) MaRCInIaK aRTUR, Siemiatycze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marrotto MaDe WITh PRIDe
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 01 01 02, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 body, buty sznurowane, chustki na głowę, czapki jako 
nakrycie głowy, koszule, koszule z krótkim rękawem, koszulki z krót-
kim rękawem, obuwie, odzież, odzież haftowana, sandały, skarpetki, 
wyprawki dziecięce, turbany, rajstopy, 28 zabawki, klocki do zabawy, 
lalki, maski zabawkowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, 
modele pojazdów o zmniejszonej skali, pluszowe zabawki z przymo-
cowanym kocykiem, przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, samochody do zabawy, 35 handlowe informacje 

i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, mar-
keting ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, re-
klama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
marketingowe 

(111) 333044 (220) 2020 03 31 (210) 512098
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) VeROna PRODUCTS PROFeSSIOnaL  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚĆIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ReVITanUM
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów 

(111) 333045 (220) 2020 03 31 (210) 512099
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) VeROna PRODUCTS PROFeSSIOnaL SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚĆIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReVITanUM
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 29 01 08
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów 

(111) 333046 (220) 2020 03 31 (210) 512118
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) haSCO TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOTaLSePT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty kosme-
tyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do ce-
lów medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne 
i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne za-
wierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farma-
ceutycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i  dezyn-
fekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, 
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, 
toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i de-
zynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe 
środki sanitarne, mydła antyseptyczne nie do celów medycznych i far-
maceutycznych, 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, 
wyroby medyczne w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, 
aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-
-zawierające środki antyseptyczne i  dezynfekcyjne, środki antysep-
tyczne i  dezynfekcyjne, produkty zawierające środki antyseptyczne 
i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, 
kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycz-
nych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła anty-
septyczne, mydła w  postaci żeli o  właściwościach antyseptycznych, 
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje 
antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, her-
bicydy, pestycydy, insektycydy 

(111) 333047 (220) 2020 04 03 (210) 512165
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) FeeDWeLL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)



148 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 03 01 08, 09 07 19, 29 01 06
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych 

(111) 333048 (220) 2020 04 03 (210) 512181
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) KUBan KaTaRZyna QBana MaMa, Mstów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QBana MaMa made with love
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, koce dla niemowląt, kocyki 
dla niemowląt [rożki], kocyki do owijania niemowląt, kocyki dziecię-
ce, 25 ubrania codzienne, odzież wierzchnia dla niemowląt, jedno-
częściowa odzież dla niemowląt i  małych dzieci, odzież niemowlę-
ca, trykoty, trykoty [ubrania], trykoty z  długimi nogawkami, szarfy 
[do  ubrania], czapki jako nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], 
daszki jako nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia gło-
wy], nakrycia głowy dla dzieci 

(111) 333049 (220) 2020 04 03 (210) 512187
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) ChMIeLnIaK JaKUB LeThe, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaSICLO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca, 
odzież skórzana, kurtki bluzy, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluz-
ki, bielizna, spodnie dresowe, kurtki dresowe, garnitury, kostiumy, 
kostiumy kąpielowe, kurtki, bikini, spodnie, legginsy, skarpetki, 
spodenki, piżamy, rajstopy, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], 
damskie luźne topy, szaliki, rękawiczki, szlafroki, sukienki damskie, 
spódnice, swetry, marynarki od garniturów, krawaty, koszule 

(111) 333050 (220) 2020 04 04 (210) 512190
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) DIgITOUCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ovi
(510), (511) 6 konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, okucia 
metalowe do mebli, 20 elementy mocujące do mebli, niemetalowe, 
złącza meblowe niemetalowe 

(111) 333051 (220) 2020 04 04 (210) 512191
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) DIgITOUCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)

(540) can
(510), (511) 6 konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, okucia 
metalowe do mebli, 20 elementy mocujące do mebli, niemetalowe, 
złącza meblowe niemetalowe 

(111) 333052 (220) 2020 04 06 (210) 512219
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) aTLaS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLIna nIDy ZeTa hyDRO
(510), (511) 17 masy uszczelniające, pochodne kauczuku, guma, mika 
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, masy uszczel-
niające termoizolujące i  hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne 
i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzy-
skiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, 
zaprawy izolujące, materiały budowlane z  tworzyw sztucznych, płyty 
i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, półwykończone ży-
wice poliamidowe w postaci folii, półwykończone żywice poliamidowe 
w postaci arkuszy, półprzetworzone żywice polimerowe w postaci płyt, 
kit, wełna mineralna, uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych, co, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i  kanalizacyjnych, taśmy przylepne 
stosowane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne (pół-
przetworzone), taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, materiały do pako-
wania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, wata 
szklana do  izolacji, materiały ciepłochronne, szczeliwa do  połączeń, 
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych 
i  ceramicznych, szpachlówki, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
elementy budowlane i  półfabrykaty zawierające gips, tynk gipsowy, 
płyty gipsowe, płytki gipsowe, gips [materiał budowlany], płyta gipso-
wokartonowa, zaprawa murarska gipsowa, gips do  odlewów [nieme-
dyczny], płyty z zaprawy gipsowej, gips do użytku w garncarstwie, szyb-
ko twardniejący gips do celów budowlanych, płyty gipsowo-kartonowe 
odporne na powstawanie pleśni, niemetalowe narożniki ochronne na-
kładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], zaprawy 
klejowe do celów budowlanych, ogniotrwałe zaprawy murarskie [nie-
metalowe], zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samo-
poziomujące, podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
do systemów suchej zabudowy, asfalt, asfalt, smoła i bitumy, smoła, pak, 
bitumy i asfalt, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, siatki 
wzmacniające niemetalowe, w  tym z  włókna szklanego, wyroby bu-
dowlane z betonu ujęte w tej klasie, w tym pustaki i kostka brukowa, 
wyroby budowlane z  ceramiki, w  tym cegły i  dachówki ceramiczne, 
belki, boazeria niemetalowa, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, 
kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty, płytki ceramicz-
ne, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, beton, 
beton zbrojony, betonowe materiały budowlane, zaprawy cementowe 
do  łączenia elementów i  wypełniania spoin, zaprawy do  fugowania, 
kołki rozporowe nie z metalu do systemów dociepleń, łączniki mecha-
niczne do systemów dociepleń, piasek, żwir, kruszywa do przygotowy-
wania zapraw i klejów budowlanych, kruszywa dla budownictwa, perlit 
dla budownictwa, anhydryt dla budownictwa 

(111) 333053 (220) 2020 04 06 (210) 512246
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) POLKOMTeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 07 03 11, 27 05 01, 29 01 12
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(510), (511) 9 aparaty, przewody i  słuchawki telefoniczne, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żeto-
nu, kasy rejestrujące, komputery i  sprzęt przetwarzający dane, ma-
gnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i  przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestro-
waniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, sys-
tematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu 
a  także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub 
statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi 
w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania infor-
macji o  produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów 
handlowych, pośrednictwa w  zawieraniu umów kupna-sprzedaży 
poprzez telefon i  Internet, informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania 
informacji o  usługach reklamowych, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów związanych ze  świadczeniem usług lub korzysta-
niem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych 
takich jak: aparaty i  przyrządy łącznościowe i  telekomunikacyjne, 
elektryczne i  elektroniczne aparaty i  przyrządy, wszystkie do  prze-
twarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub 
odbioru danych, aparaty do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, ho-
logramy, komputery, programowane układy elektroniczne do prze-
noszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, dyski, taśmy i  drutowe pamięci magnetyczne wszystkie 
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czy-
ste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Inter-
netu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z  Internetu, oprogramowanie 
komputerowe i  urządzenia telekomunikacyjne (w  tym modemy) 
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, mo-
duły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z kompute-
rowej bazy danych lub z  Internetu, moduły ładowalne z  muzyką 
w  formie cyfrowej dostarczane z  plików MP3, odtwarzacze plików 
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektrycz-
ne i  kable elektryczne, aparaty i  przyrządy przywoławcze, radiowe 
aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotele-
foniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akce-
soria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefo-
nów, urządzenia do  ładowania akumulatorów telefonicznych, 
telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w sa-
mochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, 
torby i  futerały przystosowane szczególnie do  przechowywania 
i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposaże-
nia i  akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery 
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elek-
troniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne apa-
raty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przy-
rządy do  monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty 
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów 
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, fil-
my wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny 
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urzą-
dzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i  aparatami do  gier elek-
tronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, 
sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług 
doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-

spodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywa-
nia dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, tele-
fonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, 
usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa 
polegająca na  prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług 
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie teleko-
munikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa pole-
gająca na  prezentacji ofert usług doradczych w  zakresie edukacji 
i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i ciepl-
nej, informacja o ww  usługach, 36 usługi bankowe, usługi finanso-
we, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót 
papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w  spra-
wach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednic-
two finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe, admini-
strowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 
informacja o ww  usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi tele-
komunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line 
do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów po-
średnictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, 
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków 
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do  konta 
bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostępu 
do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefak-
sowej, w  systemie cyfrowym, usługi w  zakresie łączności: radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez 
Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i  przekazów satelitarnych, 
organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, ob-
razu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przy-
woławczych z  zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji ra-
diowych, telewizyjnych (transmisja i  nadawanie programów) oraz 
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i prze-
kazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multime-
diów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożycza-
nia telefonów, modemów i  innych urządzeń telekomunikacyjnych, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na  umożli-
wianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: trans-
misji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia 
obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urzą-
dzeń, informacja o  ww  usługach, 39 usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, 
informacja o ww  usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakre-
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sie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność 
sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie pro-
wadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja pro-
gramów), informacja o  ww  usługach, 44 usługi medyczne, usługi 
opiekuńcze, informacja o ww  usługach, 45 usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, 
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww  usługach 
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(591) zielony, biały
(531) 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i  słuchawki telefoniczne, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żeto-
nu, kasy rejestrujące, komputery i  sprzęt przetwarzający dane, ma-
gnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i  przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestro-
waniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, sys-
tematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu 
a  także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub 
statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi 
w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania infor-
macji o  produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów 
handlowych, pośrednictwa w  zawieraniu umów kupna-sprzedaży 
poprzez telefon i  Internet, informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania 
informacji o  usługach reklamowych, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów związanych ze  świadczeniem usług lub korzysta-
niem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych 
takich jak: aparaty i  przyrządy łącznościowe i  telekomunikacyjne, 
elektryczne i  elektroniczne aparaty i  przyrządy, wszystkie do  prze-
twarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub 
odbioru danych, aparaty do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, ho-
logramy, komputery, programowane układy elektroniczne do prze-
noszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, dyski, taśmy i  drutowe pamięci magnetyczne wszystkie 
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czy-
ste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Inter-
netu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z  Internetu, oprogramowanie 
komputerowe i  urządzenia telekomunikacyjne (w  tym modemy) 
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, mo-
duły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z kompute-
rowej bazy danych lub z  Internetu, moduły ładowalne z  muzyką 

w  formie cyfrowej dostarczane z  plików MP3, odtwarzacze plików 
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektrycz-
ne i  kable elektryczne, aparaty i  przyrządy przywoławcze, radiowe 
aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotele-
foniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akce-
soria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefo-
nów, urządzenia do  ładowania akumulatorów telefonicznych, 
telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w sa-
mochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, 
torby i  futerały przystosowane szczególnie do  przechowywania 
i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposaże-
nia i  akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery 
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elek-
troniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne apa-
raty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przy-
rządy do  monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty 
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów 
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, fil-
my wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny 
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urzą-
dzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i  aparatami do  gier elek-
tronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, 
sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług 
doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywa-
nia dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, tele-
fonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, 
usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa 
polegająca na  prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług 
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie teleko-
munikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa pole-
gająca na  prezentacji ofert usług doradczych w  zakresie edukacji 
i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i ciepl-
nej, informacja o ww  usługach, 36 usługi bankowe, usługi finanso-
we, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót 
papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w  spra-
wach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednic-
two finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe, admini-
strowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 
informacja o ww  usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi tele-
komunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line 
do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów po-
średnictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, 
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków 
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bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do  konta 
bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostępu 
do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefak-
sowej, w  systemie cyfrowym, usługi w  zakresie łączności: radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez 
Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i  przekazów satelitarnych, 
organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, ob-
razu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przy-
woławczych z  zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji ra-
diowych, telewizyjnych (transmisja i  nadawanie programów) oraz 
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i prze-
kazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multime-
diów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożycza-
nia telefonów, modemów i  innych urządzeń telekomunikacyjnych, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na  umożli-
wianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: trans-
misji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia 
obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urzą-
dzeń, informacja o  ww  usługach, 39 usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, 
informacja o ww  usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakre-
sie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność 
sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie pro-
wadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja pro-
gramów), informacja o  ww  usługach, 44 usługi medyczne, usługi 
opiekuńcze, informacja o ww  usługach, 45 usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, 
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww  usługach 

(111) 333055 (220) 2020 04 06 (210) 512253
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) gOODSPeeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goodspeed
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 39 transport, przewożenie i dostarczanie towarów, trans-
port drogowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu pojaz-
dami silnikowymi, usługi w zakresie transportu drogowego, 43 kon-
traktowe usługi w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia w żywność, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie przygoto-
wywania posiłków, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos 

(111) 333056 (220) 2020 04 06 (210) 512256
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) aLPInUS CheMIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeDIQUana
(510), (511) 1 aktywne składniki chemiczne do  użycia w  produkcji 
preparatów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do  stosowania 
w produkcji środków farmaceutycznych, ekstrakty z herbaty do użyt-
ku w  produkcji środków farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, środki chemicz-
ne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki konserwujące 
do preparatów farmaceutycznych, 5 chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, chusteczki wilgotne nasączone płynem farma-
ceutycznym, cytostatyki do  celów farmaceutycznych, dekstryny 
do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-

tycznych, enzymy do  celów farmaceutycznych, estry do  celów far-
maceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery 
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, 
eukaliptol do  celów farmaceutycznych, farmaceutyczne substancje 
dermatologiczne, mieszaniny farmaceutyczne, płyny do  celów far-
maceutycznych, preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty i  substancje farma-
ceutyczne, 42 opracowywanie preparatów farmaceutycznych i  le-
ków, opracowywanie produktów farmaceutycznych, prace badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej 

(111) 333057 (220) 2020 04 07 (210) 512264
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) gRUPa PSB hanDeL SPÓłKa aKCyJna, Wełecz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSB
(510), (511) 35 usługi w  zakresie informacji handlowych za  pośred-
nictwem Internetu, udostępnianie miejsca na  stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług osób 
trzecich za  pośrednictwem reklam na  stronach internetowych, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, dostarczanie informacji handlowych, gromadzenie informacji 
handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, pośrednictwo w zakresie reklamy, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w  zakresie prowadzenia 
sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Inter-
netu: artykułami budowlanymi metalowymi i  niemetalowymi, ar-
tykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, 
meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędzia-
mi, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewi-
zyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz 
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemiczny-
mi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczy-
mi, napojami bezalkoholowymi, pośrednictwo handlowe polegające 
na  kojarzeniu kontrahentów, 37 usługi budowlane w  zakresie bu-
downictwa ogólnego, 39 transport, magazynowanie, 41 publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Interne-
tu, 42 doradztwo projektowe w  zakresie budownictwa i  aranżacji 
wnętrz, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, 
udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aran-
żacji wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania ar-
chitektonicznego za pośrednictwem strony internetowej 

(111) 333058 (220) 2020 04 07 (210) 512265
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) DĄBeK DOMInIKa, Trzebnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STReFa CIUChÓW WyBIeRZ JaKOŚĆ rok zał  1992
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 02 03 10, 01 01 01, 26 01 01, 09 01 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież 

(111) 333059 (220) 2020 04 07 (210) 512266
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
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(732) POLKOMTeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 07 03 11, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i  słuchawki telefoniczne, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żeto-
nu, kasy rejestrujące, komputery i  sprzęt przetwarzający dane, ma-
gnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i  przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w  zakresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochod-
nych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestro-
waniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, sys-
tematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu 
a  także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub 
statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi 
w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania infor-
macji o  produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów 
handlowych, pośrednictwa w  zawieraniu umów kupna-sprzedaży 
poprzez telefon i  Internet, informacja o  działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania 
informacji o  usługach reklamowych, zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów związanych ze  świadczeniem usług lub korzysta-
niem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych 
takich jak: aparaty i  przyrządy łącznościowe i  telekomunikacyjne, 
elektryczne i  elektroniczne aparaty i  przyrządy, wszystkie do  prze-
twarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub 
odbioru danych, aparaty do  nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, ho-
logramy, komputery, programowane układy elektroniczne do prze-
noszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe, dyski, taśmy i  drutowe pamięci magnetyczne wszystkie 
będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czy-
ste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Inter-
netu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z  Internetu, oprogramowanie 
komputerowe i  urządzenia telekomunikacyjne (w  tym modemy) 
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, mo-
duły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z kompute-
rowej bazy danych lub z  Internetu, moduły ładowalne z  muzyką 
w  formie cyfrowej dostarczane z  plików mp3, odtwarzacze plików 
mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektrycz-
ne i  kable elektryczne, aparaty i  przyrządy przywoławcze, radiowe 
aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotele-
foniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akce-
soria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefo-
nów, urządzenia do  ładowania akumulatorów telefonicznych, 
telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w sa-
mochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, 
torby i  futerały przystosowane szczególnie do  przechowywania 
i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposaże-

nia i  akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery 
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elek-
troniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne apa-
raty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przy-
rządy do  monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty 
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów 
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, fil-
my wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny 
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urzą-
dzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i  aparatami do  gier elek-
tronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, 
sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług 
doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywa-
nia dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, tele-
fonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, 
usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa 
polegająca na  prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług 
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie teleko-
munikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa pole-
gająca na  prezentacji ofert usług doradczych w  zakresie edukacji 
i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług medycznych, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, w  szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i ciepl-
nej, informacja o ww  usługach, 36 usługi bankowe, usługi finanso-
we, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót 
papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w  spra-
wach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednic-
two finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe, admini-
strowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 
informacja o ww  usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi tele-
komunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line 
do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów po-
średnictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, 
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków 
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do  konta 
bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostępu 
do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefak-
sowej, w  systemie cyfrowym, usługi w  zakresie łączności: radiofo-
nicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez 
Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i  przekazów satelitarnych, 
organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, ob-
razu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przy-
woławczych z  zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji ra-
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diowych, telewizyjnych (transmisja i  nadawanie programów) oraz 
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i prze-
kazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multime-
diów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożycza-
nia telefonów, modemów i  innych urządzeń telekomunikacyjnych, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na  umożli-
wianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: trans-
misji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia 
obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji o  położeniu obiektów lokalizowanych za  pomocą urzą-
dzeń, informacja o  ww  usługach, 39 usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, 
informacja o ww  usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakre-
sie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność 
sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi w zakresie pro-
wadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja pro-
gramów), informacja o  ww  usługach, 44 usługi medyczne, usługi 
opiekuńcze, informacja o ww  usługach, 45 usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, 
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww  usługach 

(111) 333060 (220) 2020 04 03 (210) 512270
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) BRUK-BeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nieciecza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InTRaC
(540) 

(591) szary
(531) 26 01 01, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 06
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne, kostki i ka-
mień łupany, kruszywa z  kamienia i  innych kopalin, piasek, kamień, 
żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement, wapno, drewno do  celów 
budowlanych, zaprawy murarskie, kostka brukowa, wyroby kamie-
niarskie surowe i obrabiane, oporniki i palisady kamienne, okładziny 
murów oporowych i  nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki 
i  kosze na  śmieci, posadzki, krawężniki, 36 agencje nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 
usługi: budowlano-montażowe, remontowe, modernizacyjne i  re-
konstrukcyjne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, 
instalacje i  naprawy, nadzór budowlany, brukowanie, układanie po-
sadzek kamiennych, kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, 
eksploatacja złóż kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, wydobycie 
kruszyw, wydobycie skał, 41 organizowanie i  obsługa konferencji, 
zjazdów, sympozjów, kongresów, konkursów, organizowanie przyjęć, 
organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, 
przedstawienia i teatry, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożycze-
nie sprzętu sportowego, usługi związane z  organizacją wypoczyn-
ku, 42 opracowywanie projektów technicznych oraz projektowanie 
budowlane z  wyłączeniem projektowania hydraulicznych układów 
sterujących, doradztwo techniczne i  technologiczne w  zakresie bu-
downictwa ogólnego i  przemysłowego, pomiary i  ekspertyzy inży-
nieryjne i  geologiczne w  zakresie robót wydobywczych, badania 
i projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, 
inżynieria budowlana, badania i projektowanie obszarów zdegrado-
wanych i zezwałowanych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
44 hodowla zwierząt, prowadzenie stawów hodowlanych 

(111) 333061 (220) 2020 04 03 (210) 512273
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) ChaCZKO BeaTa anna MagIC SChOOL, Obora (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magic School SZKOła & PRZeDSZKOLe

(540) 

(591) zielony, brązowy, fioletowy, niebieski, czerwony, żółty, 
różowy
(531) 21 01 25, 27 05 01, 26 11 01, 29 01 15
(510), (511) 41 przedszkola, placówki opieki dziennej nad przedszko-
lakami i  małymi dziećmi, nauczanie przedszkolne, edukacja przed-
szkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w  wieku przedszkolnym, 
kształcenie w zakresie kultury fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe 
dla dzieci, nauka tańca dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczo-
ne dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 
usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnianie 
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, edukacja 
językowa, kursy językowe, nauczanie języków obcych, organizacja 
kursów językowych, zapewnianie kursów językowych, organizowanie 
indywidualnej nauki języków, nauczanie wyrównawcze w zakresie ję-
zyka, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, nauczanie 
dzieci języków obcych poprzez rekreację 

(111) 333062 (220) 2020 04 07 (210) 512299
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) aDaMCZyK MOnIKa ReSIn, nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Re:SIn
(540) 

(531) 26 04 01, 27 05 01
(510), (511) 9 okulary, etui na okulary, etui na okulary słoneczne, etui 
na  okulary przeciwsłoneczne, futerały na  okulary, futerały na  oku-
lary słoneczne, modne okulary, modne okulary przeciwsłoneczne, 
okulary do czytania, okulary korekcyjne, okulary, okulary słoneczne 
i soczewki kontaktowe, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, 
przeciwsłoneczne okulary na receptę 

(111) 333063 (220) 2020 04 07 (210) 512302
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) BOChnIaRZ WłaDySłaW BROTheRS, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMaSK
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 maski ochronne, odzież do ochrony przed zagrożenia-
mi biologicznymi, kombinezony do  ochrony przed zagrożeniami 
biologicznymi, osłony ochronne na twarz, 10 maski medyczne, maski 
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ochronne na twarz do użytku medycznego, odzież ochronna do ce-
lów medycznych, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez per-
sonel medyczny 

(111) 333064 (220) 2020 04 08 (210) 512316
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) WOJCIeCh łySaKOWSKI, LeCh TRZPIL VeS PLOTeR  
SPÓłKa CyWILna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeS PLOTeR
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 11 03, 26 11 08, 26 11 09, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 plotery, plotery analityczne, drukarki plotery, plotery 
graficzne, plotery elektroniczne, plotery cyfrowe, plotery projekto-
we, plotery elektrostatyczne, plotery do komputerów, plotery o pła-
skim podłożu, głowice drukarskie do  ploterów, plotery pracujące 
w  dwóch osiach X-y, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, 
elektroniczne rejestratory wyników, elektryczne rejestratory wyni-
ków, elektroniczne rejestratory temperatury, inne niż do celów me-
dycznych, rejestratory ciśnienia, rejestratory graficzne, rejestratory 
wykresów, analizatory wielokanałowe, urządzenia do  monitorowa-
nia napięcia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz 
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej 
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: plote-
ry, plotery analityczne, drukarki plotery, plotery graficzne, plotery 
elektroniczne, plotery cyfrowe, plotery projektowe, plotery elek-
trostatyczne, plotery do  komputerów, plotery o  płaskim podłożu, 
głowice drukarskie do ploterów, plotery pracujące w dwóch osiach 
X-y, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, elektroniczne reje-
stratory wyników, elektryczne rejestratory wyników, elektroniczne 
rejestratory temperatury, inne niż do celów medycznych, rejestrato-
ry ciśnienia, rejestratory graficzne, rejestratory wykresów, analizato-
ry wielokanałowe, urządzenia do monitorowania napięcia, 37 usługi 
konserwacyjne i naprawcze dotyczące ploterów, usługi konserwacyj-
ne i  naprawcze dotyczące rejestratorów elektrycznych, usługi kon-
serwacyjne i  naprawcze dotyczące analizatorów wielokanałowych, 
usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące urządzeń do monitoro-
wania napięcia, usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące czujni-
ków wibracji, serwis i naprawa ploterów, serwis i naprawa rejestrato-
rów elektrycznych, serwis i naprawa analizatorów wielokanałowych, 
serwis i naprawa urządzeń do monitorowania napięcia 

(111) 333065 (220) 2020 04 08 (210) 512320
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) ReBaSeD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rebased
(540) 

(531) 02 01 01, 02 01 23, 16 03 19, 27 05 01
(510), (511) 9 kontrolery i  regulatory, elektroniczne kontrolery cyfro-
we, kontrolery do sieci ethernet, kontrolery stacji bazowej do teleko-
munikacji, kontrolery RaID [nadmiarowa macierz niezależnych dys-
ków], smartfony, bramy do Internetu rzeczy [IoT], czujniki do Internetu 
rzeczy [IoT], rozszerzacze zasięgu [anteny] do  Internetu rzeczy [IoT], 
oprogramowanie komputerowe do  użytku we  wdrożeniu Internetu 
rzeczy [IoT], moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządze-

niach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, łado-
warki do smartfonów, zasilacze do smartfonów, klawiatury do smart-
fonów, stacje dokujące do  smartfonów, bezprzewodowe podkładki 
ładujące do  smartfonów, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bez-
przewodowe, ładowarki bezprzewodowe, klawiatury bezprzewodo-
we, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, bezprzewodowe zestawy 
słuchawkowe do smartfonów, urządzenia do bezprzewodowej trans-
misji danych, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmi-
sji treści multimedialnych, modemy, modemy światłowodowe, mode-
my komputerowe, modemy komunikacyjne, routery sieciowe, routery 
bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozle-
głych [Wan], routery do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sy-
gnałów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do  użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (aPI), elektroniczne urządzenia 
do programowania, komputerowe urządzenia do programowania, 41 
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkole-
nia komputerowe, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia dotyczące 
elektroniki, szkolenie dotyczące komputerów, usługi szkolenia perso-
nelu, szkolenia w  dziedzinie oprogramowania, kursy szkoleniowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie szko-
leń komputerowych, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, 
szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie edu-
kacji komputerowej, szkolenia w  zakresie konserwacji komputerów, 
szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, usługi szkoleniowe 
dotyczące przesyłania danych, szkolenia w  zakresie opracowywania 
systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania sys-
temów oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania progra-
mów komputerowych, szkolenia w zakresie rozwijania pamięci kom-
puterowych, usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, 
usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 
kursy szkoleniowe związane ze  sprzętem komputerowym, szkolenia 
w  zakresie programowania komputerów, zapewnianie instruktażu 
związanego z programowaniem komputerów, wypożyczanie książek 
związanych z programowaniem komputerów, programowanie serwi-
sów informacyjnych do  transmisji przez Internet, programowanie 
[układanie rozkładu programów] w  globalnych sieciach komputero-
wych, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycz-
nego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, zdalne administrowanie serwerem, usługi zdalnego tworze-
nia kopii zapasowych komputera, usługi tworzenia kopii zapasowych 
w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo 
techniczne związane z  programowaniem komputerów, doradztwo 
techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradz-
two techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo techniczne związane z  instalacją 
i  konserwacją oprogramowania komputerowego, aktualizacja i  kon-
serwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego w  zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, analizowa-
nie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w  celu ochrony 
danych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpie-
czeństwa, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykry-
wania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, usługi programowania komputerowego w  zakresie bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, naprawa [konserwacja, aktualiza-
cja] oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i  na-
prawa oprogramowania komputerowego dla systemów 
komputerowych, integracja systemów i  sieci komputerowych, konfi-
guracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja sprzętu kom-
puterowego za pomocą oprogramowania, instalacja, konfigurowanie 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, hosting infrastruktu-
ry sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści on-
line, usługi w  zakresie instalowania i  konserwacji oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, 
ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, 
odtwarzanie baz danych, opracowywanie i  testowanie metod prze-
twarzania danych, algorytmów i  oprogramowania, opracowywanie 
oprogramowania do  bezpiecznych operacji w  sieci, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów 
komputerowych, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, 
zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci kompute-
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rowych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i ser-
werów komputerowych, usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzę-
cie i  oprogramowaniu komputerowym, świadczenie usług dotyczą-
cych uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednora-
zowego logowania dla aplikacji online, opracowywanie technologii 
zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń 
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skompu-
teryzowanych transakcji, usługi w  zakresie uwierzytelniania, usługi 
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi 
uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą 
telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazy-
wanych za  pomocą telekomunikacji, szyfrowanie, deszyfrowanie 
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, administracja ser-
werów, administracja serwerami pocztowymi, zapewnianie wsparcia 
technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, usłu-
gi w  zakresie sieci komputerowej, usługi doradcze w  zakresie sieci 
komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, 
usługi bezpieczeństwa komputerowego w  zakresie ochrony przed 
nielegalnym dostępem do sieci, administrowanie prawami użytkowni-
ków w sieciach komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci 
komputerowych, wirtualizacja serwerów, wirtualizacja sieci, tworzenie 
wirtualnych sieci prywatnych (VPn), monitoring systemów sieciowych, 
usługi migracji i relokacji danych, usługi polegające na tworzeniu apli-
kacji webowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania kompu-
terowego, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, 
usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie i  tworzenie stron głównych i  stron interneto-
wych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron in-
ternetowych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych 
online na rzecz osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów in-
formacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], programowanie komputerów, programowanie sprzę-
tu multimedialnego, programowanie aplikacji multimedialnych, pro-
gramowanie stron internetowych, programowanie animacji kompute-
rowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, 
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programo-
wanie komputerów do celów telekomunikacji, badania w zakresie pro-
gramowania komputerowego, programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, pro-
gramowanie oprogramowania do  gier komputerowych, doradztwo 
w zakresie programowania komputerów, programowanie oprogramo-
wania do zarządzania energią, udzielanie informacji w zakresie progra-
mowania komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie programowania 
komputerowego, usługi programowania w zakresie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i  programowanie 
oprogramowania komputerowego, programowanie programów za-
bezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo 
specjalistyczne związane z  programowaniem komputerowym, spo-
rządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, 
usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi kon-
sultacyjne w zakresie programowania komputerów, usługi programo-
wania komputerowego do magazynowania danych, zapewnianie ba-
dań technicznych z zakresu programowania komputerowego, usługi 
w  zakresie projektowania i  programowania komputerów, usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi 
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania han-
dlowego, usługi w dziedzinie programowania komputerów, naukowe 
usługi programowania komputerów, programowanie oprogramowa-
nia edukacyjnego, programowanie elektronicznych systemów kontro-
li, programowanie komputerów i  projektowanie oprogramowania, 
programowanie komputerów w  dziedzinie medycyny, programowa-
nie programów do  przetwarzania danych, programowanie oprogra-
mowania do gier wideo, programowanie oprogramowania do rekla-
my online, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, 
programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programo-
wanie oprogramowania do  zarządzania zapasami, programowanie 
oprogramowania do  platform internetowych, programowanie kom-
puterów na potrzeby Internetu, programowanie komputerów do dru-
kowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i  konser-
wacja programów komputerowych, programowanie komputerowe 

w  zakresie gier komputerowych, programowanie oprogramowania 
do celów badań rynkowych, programowanie komputerowe w zakresie 
gier wideo, projektowanie, tworzenie i programowanie stron interne-
towych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektro-
nicznego, rozwój, programowanie i  wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, programowanie oprogramowania do  elektronicz-
nego przetwarzania danych [eDP], programowanie oprogramowania 
do platform informacyjnych w Internecie, usługi doradztwa technicz-
nego związane z programowaniem komputerowym, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, 
programowanie oprogramowania do  importowania danych i  zarzą-
dzania nimi, programowanie oprogramowania komputerowego 
do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania 
do  oceny zachowania klientów w  sklepach online, programowanie 
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizo-
wania danych, programowanie komputerowe w  zakresie gier wideo 
i gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie sys-
temów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie kom-
puterów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupują-
cymi a  dostawcami, programowanie oprogramowania do  portali 
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-
niem i  utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, progra-
mowanie oprogramowania komputerowego do  elektronicznych 
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, programo-
wanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej 

(111) 333066 (220) 2020 04 07 (210) 512377
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) ChMIeLOWSKI aDaM LIBRa-PLaST, Święta Katarzyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIBRa LUReS
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, części i akcesoria do tych 
artykułów i  sprzętu, artykuły i  sprzęt wędkarski, przynęty wędkar-
skie, przynęty wędkarskie [syntetyczne], sztuczne przynęty węd-
karskie, wędkarskie ciężarki, krętliki wędkarskie, zanęty wędkarskie, 
haczyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, osęki wędkarskie, sieci 
wędkarskie, przybory wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki węd-
karskie, torby wędkarskie, pasy wędkarskie, koszyki wędkarskie [pu-
łapki], pudełka na  muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], wędki, 
futerały na wędki, podpory na wędki, 35 usługi handlu detalicznego 
i  hurtowego w  zakresie handlu artykułami i  sprzętem sportowym, 
częściami i  akcesoriami do  tych artykułów i  sprzętu, artykułami 
i sprzętem wędkarskim, w tym przynętami wędkarskimi, przynętami 
wędkarskimi syntetycznymi, sztucznymi przynętami wędkarskimi, 
torbami wędkarskimi, wędkami, handlu odzieżą i  obuwiem, w  tym 
odzieżą i  obuwiem sportowym, usługi sprzedaży świadczone onli-
ne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakre-
sie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, wynajmowanie, 
wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług oraz doradz-
two, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług 

(111) 333067 (220) 2020 04 07 (210) 512378
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) ChMIeLOWSKI aDaM LIBRa-PLaST, Święta Katarzyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBRa LUReS
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 26 01 01, 26 01 15, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13
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(510), (511) 25 odzież i obuwie oraz części i akcesoria do tych artykułów, 
kurtki wędkarskie, koszule wędkarskie, buty wędkarskie, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy, części i akcesoria do tych artykułów i sprzętu, artykuły 
i sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie, przynęty wędkarskie syntetycz-
ne, sztuczne przynęty wędkarskie, wędkarskie ciężarki, krętliki wędkarskie, 
zanęty wędkarskie, haczyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, osęki węd-
karskie, sieci wędkarskie, przybory wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, 
żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, pasy wędkarskie, koszyki wędkarskie 
[pułapki], pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], wędki, fu-
terały na wędki, podpory na wędki, 35 usługi handlu detalicznego i hurto-
wego w zakresie handlu artykułami i sprzętem sportowym, częściami i ak-
cesoriami do tych artykułów i sprzętu, artykułami i sprzętem wędkarskim, 
w tym przynętami wędkarskimi, przynętami wędkarskimi syntetycznymi, 
sztucznymi przynętami wędkarskimi, torbami wędkarskimi, wędkami, 
handlu odzieżą i obuwiem, w tym odzieżą i obuwiem sportowym, usługi 
sprzedaży świadczone online, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług 
oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług 

(111) 333068 (220) 2020 04 07 (210) 512379
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) aLKeMIe gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FeeL The SPIRIT!
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, 
płyny, żele, preparaty do  mycia, szampony, 5 kosmetyki o  działaniu 
leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, leczni-
cze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pielę-
gnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, lecznicze pu-
dry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla 
dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higienicz-
ne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, 
chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne 
płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkaża-
nia skóry, substancje antybakteryjne do celów medycznych, lecznicze 
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne prepara-
ty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne 

(111) 333069 (220) 2020 04 07 (210) 512381
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) aLKeMIe gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feel the spirit!
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 05 05 04, 05 05 05, 05 05 18, 05 05 19, 05 05 20, 27 05 01, 
27 05 05, 26 04 02, 26 04 09, 26 04 15, 29 01 06, 29 01 08
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, 
płyny, żele, preparaty do  mycia, szampony, 5 kosmetyki o  działaniu 
leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, leczni-
cze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pielę-
gnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, lecznicze pu-
dry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla 
dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higienicz-
ne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, 
chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne 
płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkaża-
nia skóry, substancje antybakteryjne do celów medycznych, lecznicze 
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne prepara-
ty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne 

(111) 333070 (220) 2020 04 09 (210) 512389
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) aBaKS-SySTeM MagDaLena BĄK, anDRZeJ BĄK SPÓłKa 
JaWna, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aBaKS-SySTeM SySTeMy ZaBeZPIeCZeŃ
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, prowadzenie sklepu internetowego, którego celem jest sprze-
daż systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów prze-
ciwpożarowych oraz kontroli dostępu, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów przeciw-
pożarowych oraz kontroli dostępu, 37 instalacja aktywnej ochrony 
przeciwpożarowej, instalowanie systemów kontroli dostępu, insta-
lacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysło-
wej ochrony przeciwpożarowej, instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i  bezpieczeństwa, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów wyciągowych 
dymu, instalacja urządzeń elektrycznych, instalowanie i  naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i  naprawa alar-
mów, zamków i kas pancernych, instalowanie urządzeń zapobiegają-
cych kradzieżom, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, 
konserwacja i  naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, 
konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, konserwacja i na-
prawa systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwacja i napra-
wa systemów kontroli dostępu, konserwacja i  naprawa systemów 
fizycznej kontroli dostępu, konserwacja i  naprawa systemów wy-
krywania pożaru, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, 
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bez-
pieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciw-
pożarowego, usługi informacyjne związane z  instalacją systemów 
zabezpieczających, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu 

(111) 333071 (220) 2020 04 09 (210) 512390
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) aBaKS-SySTeM MagDaLena BĄK, anDRZeJ BĄK  
SPÓłKa JaWna, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBaKS-SySTeM SySTeMy ZaBeZPIeCZeŃ
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 01 13, 26 11 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego, którego celem jest 
sprzedaż systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów 
przeciwpożarowych oraz kontroli dostępu, sprzedaż detaliczna i hurto-
wa systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów przeciw-
pożarowych oraz kontroli dostępu, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, 37 instalacja aktywnej ochrony przeciwpożaro-
wej, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalowanie sys-
temów kontroli dostępu, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpo-
żarowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, 
instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja systemów telewizji prze-
mysłowej, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalacja urządzeń 
elektrycznych, udzielanie informacji związanych z  instalacją urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, insta-
lowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji 
przeciwpożarowej, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, 
konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, konser-
wacja i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa sys-
temów fizycznej kontroli dostępu, instalacja systemów fizycznej kontroli 
dostępu, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, napra-
wa i konserwacja instalacji elektronicznych, usługi doradcze związane 
z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, usługi informacyjne związane 
z instalacją systemów zabezpieczających 
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(111) 333072 (220) 2020 04 12 (210) 512425
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) naTURaL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ser henryka MLeKO krowie arcydzieło Mistrzów Serowarstwa
(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, brązowy, niebieski, zielony, 
biały, żółty
(531) 29 01 15, 27 05 01, 08 03 08, 08 03 09, 26 01 01, 26 01 16, 
26 03 04, 26 03 16, 06 07 25, 26 04 04, 09 01 10, 25 01 25
(510), (511) 29 ser 

(111) 333073 (220) 2020 04 10 (210) 512477
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) ReSPOnDeK DOMInIK aDaM OTWaRTe STUDIO SZTUKa, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOhaR
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 11 taśmy LeD, świetlówki, świetlówki kompaktowe, panele 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe sufito-
we, elektryczne oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LeD, 
kołnierzowe oprawy oświetleniowe, oprawki do  lamp, halogenowe 
oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
oprawki do  lamp elektrycznych, oprawy do  elektrycznego oświetlania 
wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetlenio-
we do użytku w gospodarstwie domowym, szyny zawieszone do elek-
trycznej oprawy oświetleniowej, osprzęt do oświetlenia ściennego inny 
niż włączniki, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, żarówki 
fluorescencyjne, żarówki oświetleniowe LeD, elektryczne żarówki flu-
orescencyjne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, żarówki i  akcesoria 
do nich, architektoniczne oprawy do oświetlenia, architektoniczne świa-
tła skierowane w  górę do  instalacji w  podłożu, elektryczne instalacje 
oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elemen-
ty elektrycznej instalacji oświetleniowej, elektryczne systemy oświetlenia 
szynowego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elemen-
ty oświetleniowe, filtry do  urządzeń oświetleniowych, filtry do  użycia 
z lampami, filtry kolorów do urządzeń oświetleniowych, fluorescencyjne 
elektryczne elementy oświetleniowe do  wnętrz, fluorescencyjne urzą-
dzenia oświetleniowe, halogenowe architektoniczne instalacje oświe-
tleniowe, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe z  diodami 
elektroluminescencyjnymi, lampy bezpieczeństwa LeD, lampy do celów 
oświetleniowych, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lam-
py elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy LeD, lampy oświetleniowe, 
listwy świetlne, osprzęt oświetleniowy, osprzęt do żarówek, oświetlenie 
kopułowe do mebli, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświe-
tlenie typu LeD zewnętrzne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe 
typu downlight, podświetlane przyciski, przewody świetlne do  celów 
oświetleniowych, światła punktowe do oświetlenia domowego, światła 
sufitowe, światła do mocowania na szynach, szyny oświetleniowe jako 
urządzenia oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, urządzenia 
i  instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LeD, urządzenia 
oświetleniowe z  organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi, 
wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, 
zespoły świetlne, źródła światła o  pełnym spektrum światła, światełka 

elektryczne do ozdób świątecznych, ozdoby świetlne na drzewka bożo-
narodzeniowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urzą-
dzenia oświetlenia dekoracyjnego, sznury kolorowych lampek do celów 
dekoracyjnych, ozdobne zestawy oświetleniowe, oświetlenie nastrojo-
we, oświetlenie nastrojowe LeD, 20 meble, meble skórzane, meble tapi-
cerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble metalowe, 
meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, kon-
sole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy, 
meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy 
mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble ogrodo-
we, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gię-
te, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety 
ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, meble modułowe, meble 
do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka 
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy me-
bli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble 
dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie 
stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli 
do salonu, meble kuchenne do zabudowy, moduły do przechowywania, 
szafki do komputerów, szafki na materiały biurowe, panele do podziału 
pomieszczeń, łóżka, konstrukcje drewniane łóżka, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 42 usługi pro-
jektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowania wnętrz bu-
dynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie przestrzenne 
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi dorad-
cze w  zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w  zakresie 
projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, 
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi infor-
macyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów 
projektowania wnętrz, doradztwo projektowe, projektowanie wizualne, 
projektowanie architektoniczne, projektowanie konstrukcji, projektowa-
nie analiz wykonalności w  zakresie projektów, sporządzanie raportów 
projektowych, projektowanie sztuki komercyjnej, usługi polegające 
na  aranżacji wystroju wnętrz i  dekorowania wnętrz, wzornictwo prze-
mysłowe, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, usługi 
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji dotyczą-
cych wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze w  zakresie wzornictwa 
przemysłowego, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe 

(111) 333074 (220) 2020 04 15 (210) 512522
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) MOSS MODeL ManageMenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rock&Dog
(510), (511) 28 zabawki dla psów 

(111) 333075 (220) 2020 04 15 (210) 512536
(151) 2020 10 20 (441) 2020 07 06
(732) BIZUB JaKUB, Krempachy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 09 03 17, 01 01 01, 26 13 25, 26 03 01
(510), (511) 18 małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki ko-
pertówki, plecaki, plecaki sportowe, portfele, sportowe torby, torebki 
noszone na  biodrach, torebki-worki, worki podróżne, worki, sakiewki, 
skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych 
materiałów, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, bielizna, ar-
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, bezrękawniki, 
bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna ter-
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moaktywna, bielizna damska typu body, bikini, bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy sporto-
we z kapturem, bluzy z kapturem, daszki [nakrycia głowy], długie kurtki, 
golfy, kombinezony [odzież], koszule, koszulki bez rękawów, koszulki bez 
rękawów do  biegania, koszulki sportowe z  krótkimi rękawami, koszulki 
polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzecz-
ki do talii, kurtki, krótkie spodnie, kurtki [odzież], legginsy, majtki, odzież 
sportowa, opaski przeciwpotne, paski [odzież], paski skórzane [odzież], 
paski tekstylne, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pod-
koszulki z długimi rękawami, potniki, rękawiczki, skarpetki, skarpetki mę-
skie, skarpetki sportowe, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie dresowe, 
swetry, szaliki, szorty, topy bez ramiączek, czapki baseballowe, czapki 
bejsbolówki, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czap-
ki sportowe, czapki wełniane, obuwie, buty dla kobiet, buty damskie, buty 
do biegania, buty piłkarskie, buty zimowe, buty za kostkę, japonki, obu-
wie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie 
dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie piłkarskie, obuwie na plażę, 26 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne 

(111) 333076 (220) 2020 04 21 (210) 512680
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) KaPeLa BaRTOSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aCTIVaLOn
(540) 

(531) 26 03 01, 27 05 01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, utrwalone na  nośnikach informacje 
i dane, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne 

(111) 333077 (220) 2020 04 21 (210) 512750
(151) 2020 10 20 (441) 2020 07 06
(732) aBM CenTRaL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Stefanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lee&Partner’s yOUR BeLIeF IS The Way We gO
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 03 03 01, 24 01 05, 24 01 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 39 usługi w  zakresie: transportu, spedycji, pakowania 
i  magazynowania towarów, wynajem magazynów, usługi agencji 
celnej 

(111) 333078 (220) 2020 04 23 (210) 512769
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) LIFeTUBe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LifeTube
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 03 01, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 29 01 08

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy 
nagrane, programy komputerowe-software ładowalny, komputerowe 
systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, 
czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane no-
śniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twar-
de dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe 
audio-video, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, pliki komputero-
we audio-video, interfejsy, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, usługi analizy 
i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych 
i reklamowych, informacja handlowa, usługi reklamowe wspomagające 
sprzedaż na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie doradztwa zarządzania 
personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania 
wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji re-
klamowych, reklama internetowa, radiowa i telewizyjna, reklama billbo-
ardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego 
i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 
sieci Internet oprogramowania komputerowego, sprzętu komputero-
wego i  telekomunikacyjnego, organizowanie sprzedaży online, aukcje, 
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej powierzchni reklamo-
wych, również drogą online, sprzedaż usług reklamowych i usług w za-
kresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, ana-
lizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie 
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych 
w  bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za  pośrednic-
twem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozle-
pianie plakatów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji han-
dlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampa-
nii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych 
utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w  towary, 
wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, po-
zycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, 
impresariat w działalności artystycznej, pomoc artystom w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, usługi agencji wyszukiwania talentów, 38 usłu-
gi w  zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i  obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi 
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego i rozrywkowego, usłu-
gi udostępniania fotografii, utworów audiowizualnych drogą cyfrową, 
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtu-
alnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie 
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usłu-
gi 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, media strumieniowe, 42 usługi 
polegające na  dopasowaniu treści internetowych i  zwiększaniu odsłon 
stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu 
dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzy-
mania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie i  opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmo-
wanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi 
stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów 
komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, pro-
jektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz 
urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypo-
życzanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych 
urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności 
intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi za-
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rządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-vi-
deo, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, badania praw-
ne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej 
dóbr intelektualnych, kojarzenie zbywców i nabywców praw własności 
intelektualnej 

(111) 333079 (220) 2020 04 22 (210) 512785
(151) 2020 10 20 (441) 2020 07 06
(732) RaVI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Brzeźnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gratka
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 05 05 19, 05 05 20, 27 07 01, 29 01 12
(510), (511) 6 folia aluminiowa, folia metalowa do gotowania, folia me-
talowa do  pakowania, 16 folia spożywcza, folia z  tworzyw sztucznych 
do pakowania żywności, papier parafinowany, papier do zawijania, papier 
pergaminowy, papier srebrny, worki i torby papierowe, torby z tworzyw 
sztucznych do  owijania i  pakowania, worki na  śmieci, papierowe wor-
ki na śmieci, worki do koszy na śmieci, uniwersalne woreczki z tworzyw 
sztucznych, papier do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw sztucz-
nych, 21 gąbki kuchenne, gąbki toaletowe, gąbki do szorowania, gąbki, 
zmywaki do szorowania, zmywaki ścierne do celów kuchennych, mopy, 
rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do użytku domowe-
go, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, szmatki do ściera-
nia kurzu, szmatki i ściereczki do czyszczenia, ścierki, ścierki do wycierania 
kurzu [szmatki], ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do mycia 
naczyń, ścierki do mycia podłóg 

(111) 333080 (220) 2020 04 23 (210) 512826
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 15
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeLICe
(540) 

(591) czarny, złoty, ciemnozłoty, jasnobrązowy
(531) 25 01 15, 27 05 01, 29 01 14, 19 07 01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa 

(111) 333081 (220) 2020 04 27 (210) 512850
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) LaBORaTOIRe L’IDeaL PaRISIen SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDCaRe+
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24 13 22, 26 01 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry i  włosów, 
barwniki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do depi-
lacji, dezodoranty do  użytku osobistego, kremy po  goleniu, kremy 
tonujące, kremy na dzień, kremy na noc, kremy kosmetyczne, kremy 
do  rąk, masła do  ciała, balsamy, peelingi, lotiony do  celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, maści do  celów kosmetycznych, 
mleczka kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do  demaki-
jażu, mleczka do demakijażu, maski, mydła, mydła w płynie, mydła 
zapachowe, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosme-
tycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do kąpieli do celów 
kosmetycznych, perfumy, pianki [kosmetyki], pianki do golenia, pły-
ny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne 
do opalania się, pasty, proszki i płyny do zębów, płyny po goleniu, 
preparaty do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do wło-
sów, serum pielęgnacyjne, serum do  celów kosmetycznych, serum 
do  włosów, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, balsamy do  ust, 
środki do  prania, środki do  czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, 
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, preparaty wybielające, kremy wybielające do  skóry, wazelina 
kosmetyczna, wody toaletowe, wody zapachowe, wyroby perfu-
meryjne, zestawy kosmetyków dla dzieci i  dla dorosłych, zestawy 
kosmetyków dla kobiet i  mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze do  celów 
medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do  celów me-
dycznych, środki wirusobójcze, środki bakteriobójcze, detergenty 
bakteriobójcze, witaminy i  preparaty witaminowe, odkażające pre-
paraty do mycia rąk, suplementy diety, dietetyczne środki spożyw-
cze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, her-
baty lecznicze, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, środki odkażające, chusteczki odkażające, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne dla 
celów higienicznych, mydła dezynfekujące, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, wyroby medyczne ujęte w  tej klasie, produkty me-
dyczne ujęte w tej klasie 

(111) 333082 (220) 2020 04 27 (210) 512852
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) PROFI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRÓL ŻUR
(510), (511) 29 zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, buliony, mieszan-
ki do  zup, koncentraty zup, kostki do  zup, pasty do  zup, przetwory 
do  zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy błyskawiczne, zakwas 
do  sporządzania zup, składniki do  sporządzania zup, przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ole-
je i tłuszcze jadalne, z wyjątkiem masła, mięso i wyroby mięsne, jaja 
ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, z wyjątkiem serów 
i produktów serowarskich, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 35 
usługi sprzedaży towarów: zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, bulio-
ny, mieszanki do zup, koncentraty zup, kostki do zup, pasty do zup, 
przetwory do  zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy błyskawiczne, 
zakwas do sporządzania zup, składniki do sporządzania zup, artykuły 
i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone owoce 
oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
nabiał i substytuty nabiału z wyjątkiem serów i produktów serowar-
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skich, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze jadalne z wyjątkiem masła, oliwa z oliwek, ryby, owoce 
morza i mięczaki oraz produkty z nich, mięso i wędliny, drób, dziczy-
zna, pasztety z wątróbki, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na ba-
zie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, 
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie sera, przeką-
ski jajeczne, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy 
owocowe, chipsy warzywne, ziarna przetworzone i skrobia oraz wy-
roby z  tych towarów, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, 
musztarda, majonez, ketchup, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, 
sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z  muesli, 
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 
reklama, zarządzanie w  działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, usługi w  zakresie organizowania giełd, au-
kcji i  wystaw w  celach reklamowych i  handlowych, usługi promocji 
gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospo-
darcze związane z  franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, 
organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku 
i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urzą-
dzeń elektronicznych, analiza i  raporty statystyczne, pozyskiwanie 
i  systematyzacja danych związanych z  działalnością gospodarczą, 
zbieranie i  przetwarzanie danych do  celów administracyjnych, po-
zyskiwanie informacji do  komputerowych baz danych, aktualizacja 
i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, usługi w  zakresie po-
średnictwa handlowego polegające na  kojarzeniu partnerów han-
dlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wybo-
ru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich 

(111) 333083 (220) 2020 04 24 (210) 512884
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) PgKIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
aleksandrów łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PgKiM w aleksandrowie łódzkim
(540) 

(591) granatowy, błękitny
(531) 29 01 04, 29 01 11, 01 15 15, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, usługi w  zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  lokalami biurowymi, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym do-
tyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i  najmu nieruchomości, 39 dostarczanie wody, dostar-
czanie wody za pomocą rurociągów, dostarczanie wody za pomocą 
rur, dystrybucja ciepła grzewczego, dostarczanie energii cieplnej, 
dystrybucja wody, udzielanie informacji związanych z usługami za-
opatrzenia w  wodę, usługi dystrybucji i  dostarczania wody, usługi 
dostawy wody rurociągami, usługi komunalne w postaci zaopatrze-
nia w wodę, usługi komunalne w postaci dystrybucji wody, zaopa-
trywanie w  wodę, zbieranie ścieków przez kanalizację publiczną, 
40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka ścieków, usługi 
uzdatniania i oczyszczania wody, usługi uzdatniania ścieków, usuwa-
nie ścieków powstałych w procesach przemysłowych, oczyszczanie 
wody, usługi w zakresie uzdatniania wody, uzdatnianie wody 

(111) 333084 (220) 2020 04 28 (210) 512908
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) LeSIeWICZ KRZySZTOF, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SenTIUM
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 02 01 01, 24 15 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 wyszukiwanie miejsc pracy, usługi biur pośrednictwa 
pracy w  zakresie pracy tymczasowej, usługi agencji pośrednictwa 
pracy, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze pośrednic-
twa pracy, pośrednictwo pracy (biura-), usługi agencji pośrednictwa 
pracy i  rekrutacji pracowników, usługi agencji pracy na  rzecz per-
sonelu medycznego, organizowanie i  prowadzenie targów pracy, 
usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzyczne-
go, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie 
zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi w za-
kresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, reklama rekru-
tacji personelu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu 

(111) 333085 (220) 2020 04 27 (210) 512927
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) ZT KRUSZWICa SPÓłKa aKCyJna, Kruszwica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nie każde nasionko może być Kujawskim
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne 

(111) 333086 (220) 2020 04 27 (210) 512928
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) gRUPa MaSPeX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOTLIn  ZMIenIa JeDZenIe na LePSZe
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne 
i  pikantne, ketchupy, ketchupy łagodne i  pikantne, sosy i  ketchupy 
smakowe, sosy, w tym do sałatek, majonez, musztarda, musy i puree 
owocowe, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owoco-
we, sosy z żurawin lub borówek 

(111) 333087 (220) 2020 05 04 (210) 513020
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DULCIna VeRDe
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje jadalne, tłuszcze jadalne 

(111) 333088 (220) 2020 05 04 (210) 513021
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COPa TWISTana
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 333089 (220) 2020 05 04 (210) 513022
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FROLLy
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 333090 (220) 2020 05 05 (210) 513079
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) KaCZMaReK WOJCIeCh D3, Poznań (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saved 
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy 

(111) 333091 (220) 2020 05 06 (210) 513129
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) LegnICKa SPÓłDZIeLnIa MIeSZKanIOWa, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Złote Dzieci
(510), (511) 41 nauka tańca, nauka tańca dla dzieci, nauka tańca dla 
dorosłych, organizowanie występów na  żywo, występy taneczne, 
muzyczne i dramatyczne, rozrywka w postaci występów tanecznych, 
organizacja występów rozrywkowych na  żywo, usługi rozrywkowe 
w postaci występów koncertowych, rozrywka w postaci występów 
na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, rozrywka w po-
staci występów tanecznych na żywo, usługi rozrywkowe dostarcza-
jące rozrywkę w  postaci występów na  żywo, muzyczne widowiska 
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów 

(111) 333092 (220) 2020 05 04 (210) 513142
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) ZnaK ZOFa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eRLa
(510), (511) 1 chemiczne substancje do  analiz laboratoryjnych, inne 
niż do  celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki 
czyszczące do  kominów, detergenty stosowane w  procesach pro-
dukcyjnych, gliceryna do  celów przemysłowych, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, mydła [metaliczne] do  celów 
przemysłowych, preparaty antystatyczne, inne niż do użytku domo-
wego, 3 aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączo-
ne preparatami do usuwania makijażu, detergenty inne niż do użyt-
ku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło dez-
odoryzujące, płyny do  pielęgnacji włosów, płyny do  płukania ust 
do celów niemedycznych, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, preparaty chemiczne do  czyszczenia do  użytku domowego, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne 
do  czyszczenia do  użytku domowego, preparaty do  odtłuszczania, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do dema-
kijażu, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar-
stwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów do-
mowych, szampony, ściereczki nasączane detergentami, do  czysz-
czenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
do  polerowania podłóg i  mebli, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], woda perfumowana, 5 aerozole chłodzące do  celów 
medycznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, bransoletki nasą-
czone środkiem odstraszającym owady, chusteczki nasączane pły-
nami farmaceutycznymi, detergenty do  celów medycznych, mydła 
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty 
chemiczne do  celów medycznych, preparaty do  kąpieli, lecznicze, 
preparaty do odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, środki dezynfekcyjne do  toalet chemicznych, środki 
do oczyszczania powietrza 

(111) 333093 (220) 2020 05 07 (210) 513175
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06

(732) BaR MaRIa, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODy BaR
(540) 

(531) 26 11 03, 27 05 01
(510), (511) 44 usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi 

(111) 333094 (220) 2020 05 07 (210) 513201
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) KUŹMa gRZegORZ ChLeBOTeKa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chleboteka
(510), (511) 30 brownie [ciastka czekoladowe], chrupiące ciastka 
z kremem (profiterole), ciastka, ciastka (ciasto na-), ciastka czekolado-
we, ciastka herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży 
piwnych, ciastka na  patyku, ciastka owsiane, ciastka owsiane spo-
żywcze, ciastka ryżowe [senbei], ciastka serowe, ciastka w  polewie 
o smaku czekoladowym, ciastka z prosa, ciastka z prosa wiązanego 
cukrem lub z  ryżu prażonego (okoshi), ciastka z  ryżu prasowanego 
(mochi), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto na ciastka, 
duńskie ciastka maślane, ciasto na ciastka (kruche), gotowane na pa-
rze ciastka w  stylu japońskim (mushi-gashi), kandyzowane ciastka 
z prażonego ryżu, koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], 
kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka maślane częściowo oblane 
polewą o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo 
oblane czekoladą, kruche ciastka maślane w polewie o smaku czeko-
ladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, makaroniki 
(ciastka), miękkie zwijane ciastka z  ubitego ryżu [gyuhi], mieszanki 
na ciastka, mrożone ciasto na ciastka, podłużne biszkopty [ciastka], 
rurki waflowe [ciastka], senebei [ciastka ryżowe], słodkie ciastka 
z prasowanego ryżu (mochi-gashi), smażone ciastka ryżowe [topok-
ki], sopaipillas [smażone ciastka], suszone, słodzone ciastka z  mąki 
ryżowej (rakugan), taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różny-
mi nadzieniami), wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby 
ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owocami, bułki, wyroby 
piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kre-
my, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki z kurczakiem, kanapki 
z mięsem, kanapki zawierające mielona wołowinę, kanapki tostowe 
opiekane, kanapki z  filetem z  ryby, paszteciki, pieczywo chrupkie, 
przekąski na  bazie pszenicy, rogaliki, słodkie bułki, muffiny, zbożo-
we artykuły śniadaniowe, artykuły spożywcze ze zbóż, chałka, chleb, 
chleb bez drożdży, chleb bezglutenowy, chleb razowy, chleb wielo-
zbożowy, chleb żytni, chleb pszenny, chleb pszenno-żytni, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi 

(111) 333095 (220) 2020 05 08 (210) 513226
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) nOWaK MaRIa, łańcut (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rakolekcje
(510), (511) 38 przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, 
medycyną i higieną 

(111) 333096 (220) 2020 05 08 (210) 513232
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) SynOPTIS PhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) esseaPTeO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami-
ny, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mi-
neralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy 
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety do celów spożywczych zawarte w tej klasie, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceu-
tyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i  materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla nie-
mowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty wete-
rynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, środki dezynfek-
cyjne, 10 wyroby medyczne zawarte w  tej klasie, aparaty i  instru-
menty medyczne, aparatura diagnostyczna do  celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, 
aparatura i  instrumenty chirurgiczne, aparatura i  instrumenty den-
tystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły 
ortopedyczne, smoczki dziecięce, bandaże, poduszki do celów lecz-
niczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia wete-
rynaryjne, 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 piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód, produkty 
żywnościowe na  bazie węglowodanów zawarte w  tej klasie, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na bazie pro-
duktów zawartych w klasie 30 

(111) 333097 (220) 2020 05 08 (210) 513240
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) KRaWCZUn naTaLIa MSg, Banino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meso gyōza
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 08 07 02, 02 09 08, 02 09 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji, restau-
racje oferujące dania na wynos, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ofe-
rowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, usługi kateringowe, oferowanie 
żywności i napojów dla gości 

(111) 333098 (220) 2020 05 09 (210) 513244
(151) 2020 10 20 (441) 2020 07 06
(732) BUCZKOWSKI WOJCIeCh STaLRenT, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STaLRenT
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 27 05 17, 26 11 02, 

26 11 06, 26 11 08, 26 11 10
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe szalunki do wykopów, metalowe szalunki do betonu, metalo-
we, przenośne konstrukcje budowlane, konstrukcje stalowe, konstrukcje 
przenośne metalowe zwłaszcza do zabezpieczania wykopów, konstruk-
cje metalowe budowlane, grodzice stalowe, grodziowy osprzęt metalo-
wy [inny niż do pojazdów], drobne wyroby metalowe, artykuły metalowe 
do użytku w budownictwie, belki metalowe, budowlane elementy kon-
strukcyjne z metalu, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, 
metalowe komponenty budowlane, metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcję, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe 
podziałki [przegrody], metalowe ścianki działowe, metalowe prefabry-
katy konstrukcyjne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe profile, 
metalowe szkielety budowlane, okucia stosowane w  budownictwie, 
metalowe, płyty metalowe, prefabrykaty budowlane z  metalu, profile 
metalowe, przegrody metalowe do  budownictwa, stal konstrukcyjna, 
stalowe materiały budowlane, stal, pręty stalowe, metalowe pręty zbro-
jeniowe, drut ze stali, łańcuchy stalowe, liny stalowe, kątowniki stalowe, 
wyroby ze stali, rury i rurki ze stali, modułowe, prefabrykowane, stalowe 
szkielety konstrukcji, kraty stalowe, okucia stalowe, wsporniki metalo-
we dla budownictwa, ściany z  metalu, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-
line w zakresie następujących towarów: metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, metalowe szalunki do wykopów, metalowe 
szalunki do betonu, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, kon-
strukcje stalowe, konstrukcje przenośne metalowe zwłaszcza do zabez-
pieczania wykopów, konstrukcje metalowe budowlane, grodzice stalowe, 
grodziowy osprzęt metalowy [inny niż do pojazdów], drobne wyroby me-
talowe, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe, 
budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa, metalowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe 
elementy usztywniające i  wzmacniające konstrukcję, metalowe panele 
ogrodzeniowe, metalowe podziałki [przegrody], metalowe ścianki działo-
we, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe pręty wzmacniają-
ce, metalowe profile, metalowe szkielety budowlane, okucia stosowane 
w  budownictwie, metalowe, płyty metalowe, prefabrykaty budowlane 
z metalu, profile metalowe, przegrody metalowe do budownictwa, stal 
konstrukcyjna, stalowe materiały budowlane, stal, pręty stalowe, metalo-
we pręty zbrojeniowe, drut ze stali, łańcuchy stalowe, liny stalowe, kątow-
niki stalowe, wyroby ze stali, rury i rurki ze stali, modułowe, prefabrykowa-
ne, stalowe szkielety konstrukcji, kraty stalowe, okucia stalowe, wsporniki 
metalowe dla budownictwa, ściany z metalu, 37 usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi szalunkowe, naprawa 
sprzętu budowlanego, wypożyczanie narzędzi i  sprzętu budowlanego 
oraz konstrukcji przenośnych zwłaszcza do zabezpieczania wykopów, wy-
najem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czysz-
czącego i  konserwacyjnego, budowanie konstrukcji żelbetowych przy 
wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, montaż szalunku 
do betonowania, stawianie szalunków, wznoszenie szalunków do celów 
budowlanych i  konstrukcyjnych, budowa stalowych wyrobów, prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, wznoszenie strukturalnych 
konstrukcji stalowych, budowa konstrukcji stalowych na budynki, wyna-
jem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem stalowych wież, 
wynajem młotów, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji budowlanych, 
informacja o najmie sprzętu budowlanego, udzielanie informacji w związ-
ku z wynajmem sprzętu budowlanego, udzielanie informacji w związku 
z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych 

(111) 333099 (220) 2020 05 11 (210) 513251
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) henan Xiaomuo network Technology Co , Ltd ,  
Zhengzhou (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOMO
(540) 

(531) 27 05 01
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(510), (511) 7 narzędzia ręczne o  napędzie innym niż ręczny, koła 
szlifierskie [części maszyn], maszyny do cięcia kamienia, młoty elek-
tryczne, maszyny na  sprężone powietrze, elektryczne urządzenia 
do spawania, maszyny do mycia [elektryczne], piły [maszyny], kosiar-
ki do trawy [maszyny], 8 narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze 
szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, narzędzia ręczne, obsługiwa-
ne ręcznie, narzędzia ogrodnicze o  napędzie ręcznym, narzędzia 
rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia skrawające [narzędzia ręcz-
ne], śrubokręty, nieelektryczne, klucze [narzędzia], sztućce, sztylety, 
9 miarki [przyrządy miernicze], urządzenia i  przyrządy do  ważenia, 
miary, miary stolarskie, poziomnice alkoholowe, baterie elektryczne, 
dalmierze [odległościomierze], gniazdka elektryczne, maski ochron-
ne, próbniki napięcia 

(111) 333100 (220) 2020 05 05 (210) 513283
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) OMnIOXy SPÓłKa aKCyJna, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMaRT O3
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 04 04, 24 13 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 ozonizatory [ozonatory], ozonizatory [nie  do  celów 
medycznych], urządzenia monitorujące obecność ozonu inne niż 
do celów medycznych, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania 
powietrza czy  wody, 10 ozonatory do  użytku medycznego [ozoni-
zatory], ozonizatory [ozonatory] do użytku medycznego, generatory 
ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem, urządzenia 
do  monitorowania ozonu do  użytku przy przeprowadzaniu terapii 
ozonem, 11 jonizatory wody, komory jonizacyjne, urządzenia do jo-
nizacji powietrza, jonizatory do  oczyszczania powietrza, jonizatory 
wody do  celów domowych, aparatura jonizacyjna do  uzdatniania 
powietrza, dysze jonizacyjne do uzdatniania powietrza, urządzenia 
przyspieszonej jonizacji [do uzdatniania powietrza] 

(111) 333101 (220) 2020 05 12 (210) 513294
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) BeLnIaK MaReK, SKIBa MIChał BaSS SPÓłKa CyWILna, 
Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaSS POLSKa gaRDen LIne
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 05 11 99, 26 01 01, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, suplementy diety i  preparaty dietetyczne, preparaty i  artykuły 
dentystyczne, 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektrycz-
ności, maszyny i  obrabiarki do  sytuacji awaryjnych i  ratunkowych, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
nictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, urzą-
dzenia do przenoszenia i transportu, silniki, układy napędowe i czę-
ści maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, generatory 
prądu, maszyny do wytwarzania prądu, prąd (generatory-), prądnice, 
roboty do użytku przemysłowego, roboty do zastosowania w prze-

myśle, szczęki życia [nożyce ratunkowe z  napędem elektrycznym], 
zestawy generatorów elektrycznych, 8 ręcznie sterowane narzędzia 
i  przyrządy do  obróbki materiałów, budowlane, do  naprawy i  kon-
serwacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i  ratunkowych, broń sieczna i obuchowa, sztućce, noże 
kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego 

(111) 333102 (220) 2020 05 12 (210) 513295
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) BeLnIaK MaReK, SKIBa MIChał BaSS SPÓłKa CyWILna, 
Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaSS POLSKa gaRDen LIne
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 18 01 08, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektrycz-
ności, maszyny i  obrabiarki do  sytuacji awaryjnych i  ratunkowych, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
nictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, urzą-
dzenia do przenoszenia i transportu, silniki, układy napędowe i czę-
ści maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, generatory 
prądu, maszyny do wytwarzania prądu, prąd (generatory-), prądnice, 
roboty do użytku przemysłowego, roboty do zastosowania w prze-
myśle, szczęki życia [nożyce ratunkowe z  napędem elektrycznym], 
zestawy generatorów elektrycznych, 8 ręcznie sterowane narzędzia 
i  przyrządy do  obróbki materiałów, budowlane, do  naprawy i  kon-
serwacji, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i  ratunkowych, broń sieczna i obuchowa, sztućce, noże 
kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego 

(111) 333103 (220) 2020 05 12 (210) 513296
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) BeLnIaK MaReK, SKIBa MIChał BaSS SPÓłKa CyWILna, 
Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaSS POLSKa hOMe LIne
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 07 01 08, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, suplementy diety i  preparaty dietetyczne, preparaty i  artykuły 
dentystyczne, 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne przybory 
higieniczne i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, podnośniki, 
narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, 
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broń sieczna i obuchowa, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cię-
cia do użytku kuchennego, 21 artykuły dla zwierząt, artykuły do pie-
lęgnacji odzieży i obuwia, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku 
domowego do  czyszczenia, szczotki i  materiały do  wytwarzania 
szczotek, przybory kosmetyczne i  toaletowe, statuetki, figurki, ta-
bliczki i  dzieła sztuki wykonane z  takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek 

(111) 333104 (220) 2020 05 12 (210) 513297
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) BeLnIaK MaReK, SKIBa MIChał BaSS SPÓłKa CyWILna, 
Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaSS POLSKa DOMInaTOR eDITIOn
(540) 

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektrycz-
ności, maszyny i  obrabiarki do  sytuacji awaryjnych i  ratunkowych, 
maszyny i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, maszyny rolni-
cze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego 
i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące 
do  obsługi maszyn i  silników, urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, urządzenia do przenoszenia i  transportu, genera-
tory prądu, generatory prądu, maszyny do  wytwarzania prądu, ro-
boty do użytku przemysłowego, prądnice, roboty do zastosowania 
w przemyśle, szczęki życia-nożyce ratunkowe z napędem elektrycz-
nym, zestawy generatorów elektrycznych, 8 ręcznie sterowane na-
rzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i  konserwacji, ręczne przybory higieniczne i  do  pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytu-
acjach awaryjnych i ratunkowych, broń sieczna i obuchowa, sztućce, 
noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego 

(111) 333105 (220) 2020 05 07 (210) 513328
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) BeRgeR SeBaSTIan, BeRgeR ROBeRT F h U  ROBIS SPÓłKa 
CyWILna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +-itakzdasz nawet gdy nie ogarniasz!
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 24 17 05, 26 02 07, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 09, 29 01 12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, 
kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie kursów 
szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia mło-
dzieży, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, warsztaty w  celach szko-
leniowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, szkolenie w  oparciu o  komputery, 
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, udostępnianie 
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do  publikacji, kursy powtórkowe do  egzaminów 
państwowych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, publika-
cja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicz-

nych, udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikowa-
nia on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, zapewnianie zajęć uzupełniających z  matematyki, 
kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych 

(111) 333106 (220) 2020 05 07 (210) 513329
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) IWa WOJCIeCh, IWa MaReK IM PRODUKCJa WOJCIeCh IWa 
I WSPÓLnICy SPÓłKa CyWILna, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) improdukcja
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 24
(510), (511) 6 stojaki metalowe, przenośne stojaki metalowe, stoja-
ki jako konstrukcje z metalu na rowery, słupki metalowe, metalowe 
słupki do balustrad, słupki metalowe do użytku jako przystanki au-
tobusowe, osłony z metalu, przenośne osłony metalowe, metalowe 
osłony drzew, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy metalowe, słupy 
stalowe, słupy podporowe metalowe, kraty metalowe, kratownice 
metalowe, kraty metalowe do  celów ochronnych, barierki metalo-
we, barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki metalowe do kontro-
li ruchu pieszych, 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble 
tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble 
stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łą-
czone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, 
szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy, 
meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, ze-
stawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, me-
ble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, 
meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, 
toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, 
lady sprzedażowe, półki wiszące, kombinowane meble modułowe, 
modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble zawierające 
łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty me-
bli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble 
dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe 
drewniane, wysokie stołki, meble do  przebieralni, modułowe ukła-
dy półek, komplety mebli do  salonu, meble kuchenne do  zabudo-
wy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów, 
moduły do  przechowywania, meble do  sal koncertowych, szafki 
do komputerów, meble do użytku przemysłowego, meble do poko-
jów dziecinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biu-
rowe, meble na  miarę do  zabudowy, panele do  podziału pomiesz-
czeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar 
do zabudowy, meble przystosowane do użytku przez osoby z trud-
nościami w  poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, 
konstrukcje drewniane łóżka, ławki, ławki metalowe, ruchome ławki, 
stoły piknikowe, stoły łączone na stałe z siedzeniami jako meble pik-
nikowe, szafki na kosze na odpadki, meble do użytku w publicznych 
toaletach, donice drewniane w postaci skrzyń, postumenty pod do-
niczki na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, stojaki na do-
niczki z kwiatami, 21 kosze na śmieci, metalowe kosze na śmieci, ko-
sze na śmieci z pedałem, gliniane donice, donice ceramiczne, donice 
do roślin, donice z tworzyw sztucznych, ozdobne donice ceramiczne, 
donice szklane, ozdobne donice szklane, 35 sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa następujących towarów: stojaki metalowe, przenośne sto-
jaki metalowe, stojaki jako konstrukcje z  metalu na  rowery, słupki 
metalowe, metalowe słupki do balustrad, słupki metalowe do użyt-
ku jako przystanki autobusowe, osłony z metalu, przenośne osłony 
metalowe, metalowe osłony drzew, słupy ogłoszeniowe metalowe, 
słupy metalowe, słupy stalowe, słupy podporowe metalowe, kraty 
metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe do celów ochron-
nych, barierki metalowe, barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki 
metalowe do  kontroli ruchu pieszych, meble, meblościanki, meble 
skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble do-
mowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartote-
ki, meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, 
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konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, 
pufy, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyj-
ne, zestawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, 
meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, 
meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, 
toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, 
lady sprzedażowe, półki wiszące, kombinowane meble modułowe, 
modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble zawierające 
łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty me-
bli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble 
dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe 
drewniane, wysokie stołki, meble do  przebieralni, modułowe ukła-
dy półek, komplety mebli do  salonu, meble kuchenne do  zabudo-
wy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów, 
moduły do  przechowywania, meble do  sal koncertowych, szafki 
do komputerów, meble do użytku przemysłowego, meble do poko-
jów dziecinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biu-
rowe, meble na  miarę do  zabudowy, panele do  podziału pomiesz-
czeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar 
do zabudowy, meble przystosowane do użytku przez osoby z trud-
nościami w  poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, 
konstrukcje drewniane łóżka, ławki, ławki metalowe, ruchome ławki, 
stoły piknikowe, stoły łączone na stałe z siedzeniami jako meble pik-
nikowe, szafki na kosze na odpadki, meble do użytku w publicznych 
toaletach, donice drewniane w postaci skrzyń, postumenty pod do-
niczki na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, stojaki na do-
niczki z kwiatami, kosze na śmieci, metalowe kosze na śmieci, kosze 
na  śmieci z  pedałem, gliniane donice, donice ceramiczne, donice 
do roślin, donice z tworzyw sztucznych, ozdobne donice ceramiczne, 
donice szklane, ozdobne donice szklane 

(111) 333107 (220) 2020 05 13 (210) 513332
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) TaRgI KIeLCe SPÓłKa aKCyJna, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOM-FIX
(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw 
handlowych i reklamowych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
wystawienniczego, reklama i promocja na rzecz osób trzecich, deko-
racja stoisk wystawienniczych, 41 organizowanie oraz prowadzenie 
konferencji, seminariów, organizowanie i administrowanie wystawa-
mi kulturalnymi i edukacyjnymi 

(111) 333108 (220) 2020 05 07 (210) 513333
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) TaRChOMIŃSKIe ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne POLFa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZf
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 01 18, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 04
(510), (511) 10 aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, 
urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do wstrzykiwania pre-
paratów farmaceutycznych 

(111) 333109 (220) 2020 05 08 (210) 513338
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) DUSZyŃSKI LeSZeK, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IVO PaRTIZan
(510), (511) 9 czyste płyty CD-ROM do  nagrań dźwiękowych lub wi-
deo, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski 
kompaktowe audio, dyski zawierające dźwięki, etui na płyty DVD, etui 
na płyty kompaktowe, filmy wideo, interaktywne dyski kompaktowe 

i dyski CD-ROM, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informa-
tycznych, audio-video i  telekomunikacji, klawiatury do doprowadza-
nia sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, kompresory sygna-
łu, magnetyczne (kodery-), muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne 
nagrania na  taśmach, muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagra-
ne dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, 
nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, nagrane nośniki da-
nych do użytku z komputerami, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty 
CD-i, nagrane płyty DVD, nagrane płyty DVD z nagraniami muzyczny-
mi, nagrane płyty kompaktowe [płyty cd], nagrane płyty kompaktowe 
z muzyką, nagrane płyty VCD, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami 
muzycznymi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, nagra-
nia audio, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania multime-
dialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne w formie dysków, na-
grania muzyczne w postaci płyt, nagrania wideo z muzyką, nagrania 
wideo z muzyką, do pobrania, odbiorniki do urządzeń telekomunika-
cyjnych, ograniczniki sygnału, płyty [nagrania dźwiękowe], płyty DVD, 
płyty gramofonowe, płyty kompaktowe audio, płyty nagrane z dźwię-
kiem, płyty nagrane z obrazami, płyty VCD, płyty winylowe, pobieral-
ne nagrania dźwiękowe, procesory głosu, procesory mowy, sprzęt i ak-
cesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), taśmy 
z nagraniami, taśmy zawierające nagrania audio, tunery wzmacniacze, 
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do nagrywania, 
urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radio-
we, urządzenia nagrywające, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, 
wzmacniacze do  gitar basowych, wzmacniacze elektroakustyczne, 
wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elektryczne, 16 afisze, 
plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, albumy kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wy-
darzenia, arkusze znaczków pamiątkowych, banery wystawowe z pa-
pieru, bilety wstępu, czasopisma [periodyki], czasopisma muzyczne, 
czasopisma z plakatami, dodatki do gazet w postaci czasopism, dru-
kowane arkusze muzyczne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowa-
ne foldery informacyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany 
materiał promocyjny, dyplomy drukowane, fotografie, ilustrowane 
albumy, kalendarze, karty do albumów fotograficznych, karty do ko-
lekcjonowania, karty drukowane, książki, książki do autografów, książki 
drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, naklejki, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], plakaty reklamowe, podpisane fotografie, pro-
gramy imprez, prospekty, publikacje promocyjne, publikacje reklamo-
we, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, transparenty z papieru, 
ulotki, ulotki reklamowe, zapisy nutowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, obuwie dla dzieci, obuwie męskie i damskie, odzież, odzież 
damska, odzież dziecięca, odzież męska, odzież nieprzemakalna, 
odzież skórzana, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i  promocyjnych, działalność reklamowa, w  szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne pu-
blikowanie druków w celach reklamowych, kampanie marketingowe, 
marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i  wydarzeń, nego-
cjowanie kontraktów reklamowych, oferowanie próbek produktów, 
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
reklamowych, organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketin-
gowych, plakaty reklamowe (rozlepianie-), produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja 
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, 
promocja [reklama] koncertów, promowanie koncertów muzycznych, 
promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie 
reklam, przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, publikowanie 
druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów rekla-
mowych w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, reklama i marketing, reklama w czasopismach, broszu-
rach i  gazetach, usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w związku z odzieżą damską, męską, dziecięcą, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku materiałami reklamowymi 
i promocyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biletami wstę-
pu, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  biletami na  koncerty, 
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41 fankluby, komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty mu-
zyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośred-
nictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, muzyczne usługi wydawnicze, 
muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
usługi rezerwacji biletów i  rezerwacji miejsc na  koncerty muzyczne, 
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w  miejscach przezna-
czonych do występów, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie muzyki, nagrywanie na  taśmach wideo, organizowanie 
fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie imprez muzycz-
nych, organizowanie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, pisanie piosenek, produkcja dzieł muzycznych w studio 
nagrań, produkcja koncertów muzycznych, produkcja muzyczna, 
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwię-
ku i  obrazu na  nośnikach dźwięku i  obrazu, produkcja nagrań mu-
zycznych, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja 
taśm dźwiękowych w  celach rozrywkowych, publikowanie książek 
z  nutowym zapisem muzyki, publikowanie piosenek, publikowanie 
słów piosenek w postaci książek, publikowanie słów piosenek w po-
staci arkuszy, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, rozryw-
ka w postaci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, udostępnianie 
muzyki cyfrowej z  Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z  inter-
netowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] 
z Internetu, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, 
z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn 
internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie  do  pobra-
nia] na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, 
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi rozrywki muzycznej świadczone 
przez grupy instrumentalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone 
przez grupy wokalne, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy mu-
zyczne, usługi studia do prób [nagrywanie], usługi w zakresie fanklu-
bów, usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), występy grup muzycz-
nych na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne 
na żywo, występy na żywo grup rockowych, występy zespołów mu-
zycznych na żywo, występy zespołów rockowych na żywo 

(111) 333110 (220) 2020 05 08 (210) 513339
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) OKane JaCeK hanKe, aLDOna hanKe SPÓłKa JaWna, 
Tarnowskie góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRyPT-One
(510), (511) 9 utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, oprogra-
mowanie, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga kom-
putery w  rozmieszczaniu równoległych aplikacji i  wykonywaniu 
równoległych obliczeń, urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i  symulatory, komputery, procesory 
danych, systemy przetwarzania danych, dyski obliczeniowe, obwody 
elektryczne i  obwody drukowane, płytki krzemowe [układy scalo-
ne], urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
urządzenia pomiarowe, liczniki numeryczne, urządzenia do sterowa-
nia numerycznego, komponenty elektryczne i  elektroniczne, apa-
ratura, urządzenia i  kable do  zastosowania w  elektryce, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
aparatura i  urządzenia do  sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy do pomia-
ru poziomu płynów, 42 usługi naukowe i  technologiczne, badania 
w  dziedzinie mechaniki, usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, al-
gorytmów i oprogramowania, udostępnianie wirtualnych systemów 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, usługi projektowa-
nia w zakresie procesorów danych 

(111) 333111 (220) 2020 05 08 (210) 513340
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) OKane JaCeK hanKe, aLDOna hanKe SPÓłKa JaWna, 
Tarnowskie góry (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCD SeMI
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27 05 01, 27 05 03, 27 05 10, 26 04 18, 29 01 13
(510), (511) 9 utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, oprogra-
mowanie, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga kom-
putery w  rozmieszczaniu równoległych aplikacji i  wykonywaniu 
równoległych obliczeń, urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i  symulatory, komputery, procesory 
danych, systemy przetwarzania danych, dyski obliczeniowe, obwody 
elektryczne i  obwody drukowane, płytki krzemowe [układy scalo-
ne], urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
urządzenia pomiarowe, liczniki numeryczne, urządzenia do sterowa-
nia numerycznego, komponenty elektryczne i  elektroniczne, apa-
ratura, urządzenia i  kable do  zastosowania w  elektryce, aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
aparatura i  urządzenia do  sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy do pomia-
ru poziomu płynów, 42 usługi naukowe i  technologiczne, badania 
w  dziedzinie mechaniki, usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, al-
gorytmów i oprogramowania, udostępnianie wirtualnych systemów 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, usługi projektowa-
nia w zakresie procesorów danych 

(111) 333112 (220) 2020 05 08 (210) 513342
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) aUgUSTOWSKa ORganIZaCJa TURySTyCZna,  
augustów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z biegiem Kanału augustowskiego
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 06 07 01, 02 01 08, 02 01 20, 02 01 30, 27 05 01, 27 05 05, 
27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 16 książeczki do kolorowania, 35 usługi reklamowe w za-
kresie turystyki i podróży, marketing dotyczący promocji, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, usługi w zakresie promocji, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 39 organizowanie 
i  przeprowadzanie wypraw kajakiem, organizowanie i  przeprowa-
dzanie wypraw konnych, zwiedzanie turystyczne, usługi doradz-
twa turystycznego i  informacji turystycznej, udzielanie informacji 
turystycznych za  pośrednictwem Internetu, 41 usługi wydawnicze, 
wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie biuletynów, 
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, przeprowa-
dzanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, 
organizacja imprez i  konkursów sportowych, organizowanie zawo-
dów i  imprez sportowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas 
przerw w  trakcie imprez sportowych, usługi w  zakresie nabywania 
biletów na  imprezy sportowe, zapewnianie imprez rekreacyjnych, 
planowanie specjalnych imprez, publikacja kalendarzy imprez, pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez rowero-
wych, organizowanie imprez rekreacyjnych, informacja o imprezach 
rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, publi-
kowanie arkuszy informacyjnych, udzielanie informacji związanych 
z  wyścigami, dostarczanie informacji na  temat aktywności sporto-
wych, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska 

(111) 333113 (220) 2020 05 08 (210) 513344
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
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(732) POLSKa SIeĆ hanDLOWa naSZ SKLeP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi Polska Sieć handlowa
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnozielony, granatowy, pomarańczowy, 
zielony, żółty
(531) 05 07 12, 05 07 22, 05 03 11, 05 03 14, 26 01 15, 26 01 18, 
26 11 02, 26 11 06, 26 11 07, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w  zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizo-
waniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing ukierun-
kowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, mianowicie ulotek, prospektów, druków, organizowa-
nie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputero-
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej 
i wysyłkowej w związku: artykułami spożywczymi i żywnościowymi, 
preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowy-
mi i alkoholowymi, artykułami gospodarstwa domowego, artykułami 
higienicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowy-
mi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej, 
artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi zarządzania handlowego 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 
wydawanie kart bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towa-
rowych, 41 usługi w zakresie edukacji i  instruktażu, usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z  zakresu public rela-
tions, usługi szkolenia w  zakresie prowadzenia punktów sprzedaży, 
organizowanie i  prowadzenie imprez o  charakterze edukacyjnym, 
rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie konkursów, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji i  sympozjów, publikowa-
nie tekstów (innych niż reklamowe), udostępnianie wideo on-line 
nie do pobrania, udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania 

(111) 333114 (220) 2020 05 08 (210) 513345
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) gRZegORCZyK aLeKSanDRa, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all Dance SZKOła TaŃCa
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 11, 24 09 05

(510), (511) 25 odzież taneczna, buty do tańca, 35 sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa odzieży tanecznej, butów do tańca, 41 nauka tańca, 
nauka tańca dla dorosłych, nauka tańca dla dzieci, usługi w zakresie 
nauki tańca, studia tańca, szkoły tańca, imprezy taneczne, pokazy 
tańca mężczyzn, udzielanie lekcji tańca, organizowanie pokazów 
tańca, prezentacja pokazów tanecznych, organizowanie imprez ta-
necznych, organizacja konkursów tanecznych, obsługa sal tanecz-
nych, pokazy tańca na żywo, usługi edukacyjne związane z tańcem, 
rozrywka w  postaci występów tanecznych, usługi w  zakresie sal 
tanecznych, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  tańca, produkcja 
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, rozrywka 
w postaci występów tanecznych na żywo, produkcja pokazów roz-
rywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy 

(111) 333115 (220) 2020 05 07 (210) 513346
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) DZIUBaSIK KaTaRZyna SIeLSKO-anIeLSKO,  
Białka Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sielsko anielsko wellness & spa
(540) 

(591) zielony, brązowy
(531) 02 03 01, 04 01 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 szampony do  włosów, szampony koloryzujące, szam-
pony przeciwłupieżowe, preparaty do  mycia włosów, odżywki 
do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne 
do włosów, szampony z odżywką do włosów, żele do włosów, żele 
ochronne do włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do ukła-
dania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do my-
cia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała, 
nawilżające balsamy do  ciała, perfumowane balsamy do  ciała, pe-
elingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczają-
ce do  rąk, peelingi do  stóp, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze, 
kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne, 
preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, 
35 organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i  internetowej dla 
osób trzecich, w zakresie towarów: szampony do włosów, szampony 
koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia wło-
sów, odżywki do  włosów, odżywki nawilżające do  włosów, odżyw-
ki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką do włosów, żele 
do włosów, żele ochronne do włosów, żele do stylizacji włosów, żele 
w sprayu do układania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
płyny do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, bal-
samy do ciała, nawilżające balsamy do ciała, perfumowane balsamy 
do  ciała, peelingi do  twarzy, peelingi złuszczające do  ciała, peelin-
gi złuszczające do rąk, peeling do stóp, kremy kosmetyczne, kremy 
odżywcze, kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 
ochronne, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia 
się skóry, 44 usługi spa, usługi zabiegów kosmetycznych na  ciało, 
twarz i włosy, usługi masażu, usługi masażu stóp, usługi masażu go-
rącymi kamieniami, usługi masażu sportowego, informacje dotyczą-
ce masażu, usługi manicure i pedicure, usługi fryzjerskie 

(111) 333116 (220) 2020 05 13 (210) 513374
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) VIna San PeDRO TaRaPaCÁ S a , Santiago (CL)
(540) (znak słowny)
(540) 35 SOUTh
(510), (511) 33 wino 

(111) 333117 (220) 2020 05 12 (210) 513423
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) POLSKa gRUPa CaRaVanIngOWa, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PgC #bezpieczniejszeWakacje
(540) 

(591) czarny, biały, szary, niebieski, żółty, czerwony, brązowy
(531) 18 01 09, 01 17 11, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 promowanie karawaningu, promowanie podróżowania 
samochodem kempingowym i przyczepą kempingową, propagowanie 
turystyki kempingowej i  kempingowej, organizowanie i  prowadzenie 
wystaw i pokazów handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i  pokazów do  celów handlowych i  promocyjnych, zwłaszcza związa-
nych z  karawaningiem, samochodami i  przyczepami kempingowymi, 
turystyką karawaningową i kempingową, usługi lobbingu handlowego, 
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wsparcie w dziedzi-
nie organizacji, zarządzania i prowadzenia przedsiębiorstw związanych 
z  karawaningiem i  promocji działalności związanej z  karawaningiem, 
marketing imprez i wydarzeń, wsparcie w dziedzinie rozwoju bazy tu-
rystycznej dla turystyki zmotoryzowanej oraz rozwoju turystycznego 
ruchu kempingowego i karawaningowego, w tym poprzez usługi lob-
bingowe, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskanie 
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, 41 organizowanie i przepro-
wadzanie imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sporto-
wych, zwłaszcza związanych z karawaningiem i turystyką, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, zlotów i rajdów, organizowanie wykładów, prelek-
cji i warsztatów na tematy związane z turystyką karawaningową i kem-
pingową, w tym na tematy prawne i techniczne z tego zakresu, wypoży-
czanie sprzętu do użytku na imprezach rekreacyjnych, rozrywkowych, 
kulturalnych i  sportowych, organizowanie i  obsługa konferencji, kon-
gresów, konkursów, przyjęć, seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów 
i  rajdów, usługi organizacji zlotów miłośników turystyki karawaningo-
wej, kempingowej, usługi organizacji klubów miłośników karawaningu, 
organizowanie zlotów kamperów, usługi wychowawczo-szkoleniowe 
związane z turystyką, motoryzacją, karawaningiem, bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym, pierwszą pomocą, informacja o wypoczynku i re-
kreacji, informacja o walorach przyrodniczych i dobrach kultury 

(111) 333118 (220) 2020 05 12 (210) 513424
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) POLSKa gRUPa CaRaVanIngOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PgC STOWaRZySZenIe POLSKa gRUPa CaRaVanIngOWa
(540) 

(591) biały, czarny, szary, niebieski, żółty, czerwony, brązowy
(531) 18 01 09, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 promowanie karawaningu, promowanie podróżo-
wania samochodem kempingowym i przyczepą kempingową, pro-
pagowanie turystyki kempingowej i  kempingowej, organizowanie 
i  prowadzenie wystaw i  pokazów handlowych, organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych i promocyj-
nych, zwłaszcza związanych z karawaningiem, samochodami i przy-
czepami kempingowymi, turystyką karawaningową i  kempingową, 
usługi lobbingu handlowego wsparcie w  dziedzinie komercjalizacji 
produktów, wsparcie w  dziedzinie organizacji, zarządzania i  pro-
wadzenia przedsiębiorstw związanych z  karawaningiem i  promocji 
działalności związanej z  karawaningiem, marketing imprez i  wyda-
rzeń, wsparcie w dziedzinie rozwoju bazy turystycznej dla turystyki 
zmotoryzowanej oraz rozwoju turystycznego ruchu kempingowego 
i karawaningowego, w tym poprzez usługi lobbingowe organizowa-

nie promocji imprez mających na celu pozyskanie funduszy na cele 
dobroczynne, społeczne, 41 organizowanie i  przeprowadzanie 
imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i  sportowych, 
zwłaszcza związanych z  karawaningiem i  turystyką, organizowanie 
i  obsługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, zlotów i rajdów, organizowanie wykładów, pre-
lekcji i warsztatów na tematy związane z turystyką karawaningową 
i kempingową, w tym na tematy prawne i techniczne z tego zakre-
su, wypożyczanie sprzętu do  użytku na  imprezach rekreacyjnych, 
rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, zlotów i rajdów, usługi organizacji zlotów miłośników 
turystyki karawaningowej, kempingowej, usługi organizacji klubów 
miłośników karawaningu, organizowanie zlotów kamperów, usługi 
wychowawczo-szkoleniowe związane z  turystyką, motoryzacją, ka-
rawaningiem, bezpieczeństwem w  ruchu drogowym, pierwszą po-
mocą, informacja o  wypoczynku i  rekreacji, informacja o  walorach 
przyrodniczych i dobrach kultury 

(111) 333119 (220) 2020 05 14 (210) 513425
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) TOWaRZySTWO aKCyJne TeLIMena SPÓłKa aKCyJna, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) telimena
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych 

(111) 333120 (220) 2020 05 14 (210) 513433
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) ZałĘSKa IZaBeLa, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IaaC International academy of aesthetic Cosmetology
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 24, 
26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 26 01 20
(510), (511) 41 edukacja dorosłych 

(111) 333121 (220) 2020 05 17 (210) 513526
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) FF SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIDnORT
(510), (511) 9 elektroniczne nianie, 11 podgrzewacze do  butelek, 
12 foteliki dla dzieci do pojazdów, wózki, 20 łóżeczka dziecięce, le-
żaczki dziecięce typu bujaki, kojce, siedzenia dla dzieci, bramki za-
bezpieczające dla dzieci, regulowane foteliki nosidełka, urządzenia 
zamykająco-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne], zaciski 
zabezpieczające niemetalowe 

(111) 333122 (220) 2020 05 14 (210) 513553
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) aMBRa BRanDS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CyDR LUBeLSKI
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(540) 

(591) żółty, ciemnożółty, biały, czarny, brązowy, różowy
(531) 05 07 13, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, 33 napo-
je alkoholowe z wyjątkiem piwa, cydr 

(111) 333123 (220) 2020 05 14 (210) 513554
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) aMBRa BRanDS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CyDR LUBeLSKI
(540) 

(591) zielony, żółty, biały, czarny
(531) 05 07 13, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy 

(111) 333124 (220) 2020 05 20 (210) 513663
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) PIePRZyK anTOnI PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-
USłUgOWe PIePRZyK, Dębno Polskie (PL);
PIePRZyK FaMILy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawicz (PL);
MOC JaKOŚĆ ZySK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nowizna (PL);
PRZeDSIĘBIORSTWO WIeLOBRanŻOWe aLICJa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dębno Polskie (PL);
PRZeDSIĘBIORSTWO WIeLOBRanŻOWe „PIePRZyK” SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) grupa Pieprzyk  Moc Jakość Zysk
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do  paliwa silnikowego, preparaty 
do oszczędzania paliwa, 4 paliwo silnikowe, paliwo biodiesel, paliwo 
do pojazdów mechanicznych, paliwo gazowe, dodatki niechemiczne 
do  paliwa silnikowego, oleje silnikowe, oleje samochodowe, 6 po-
jemniki metalowe na  paliwo ciekłe, 7 dystrybutory paliw dla stacji 
benzynowych, konwertory paliwa do silników spalinowych, oszczę-
dzacze paliwa do silników spalinowych, 20 pojemniki niemetalowe 
na paliwa płynne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie dodatków chemicznych do  paliwa silnikowego, preparatów 
do  oszczędzania paliwa, paliw silnikowych, paliwa biodiesel, paliw 
do pojazdów mechanicznych, paliwa gazowego, dodatków nieche-
micznych do paliwa silnikowego, olejów silnikowych, olejów samo-
chodowych, pojemników metalowych na paliwo ciekłe, pojemników 
niemetalowych na paliwa płynne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, 
usługi myjni pojazdów    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 333125 (220) 2020 05 20 (210) 513664
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) PIePRZyK FaMILy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawicz (PL);

MOC JaKOŚĆ ZySK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nowizna (PL);
PRZeDSIĘBIORSTWO WIeLOBRanŻOWe aLICJa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dębno Polskie (PL);
PRZeDSIĘBIORSTWO WIeLOBRanŻOWe PIePRZyK  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawicz (PL);
PIePRZyK anTOnI PRZeDSIĘBIORSTWO  
hanDLOWO-USłUgOWe PIePRZyK, Dębno Polskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUPa PIePRZyK
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, granatowy
(531) 26 01 11, 26 01 18, 26 07 11, 26 07 99, 27 05 01, 27 05 05, 
26 11 06, 29 01 14
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do  paliwa silnikowego, preparaty 
do oszczędzania paliwa, 4 paliwo silnikowe, paliwo biodiesel, paliwo 
do pojazdów mechanicznych, paliwo gazowe, dodatki niechemiczne 
do  paliwa silnikowego, oleje silnikowe, oleje samochodowe, 6 po-
jemniki metalowe na  paliwo ciekłe, 7 dystrybutory paliw dla stacji 
benzynowych, konwertory paliwa do silników spalinowych, oszczę-
dzacze paliwa do silników spalinowych, 20 pojemniki niemetalowe 
na paliwa płynne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie dodatków chemicznych do  paliwa silnikowego, preparatów 
do  oszczędzania paliwa, paliw silnikowych, paliwa biodiesel, paliw 
do pojazdów mechanicznych, paliwa gazowego, dodatków nieche-
micznych do paliwa silnikowego, olejów silnikowych, olejów samo-
chodowych, pojemników metalowych na paliwo ciekłe, pojemników 
niemetalowych na paliwa płynne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, 
usługi myjni pojazdów    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 333126 (220) 2020 05 19 (210) 513674
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) KWIaTKOWSKI JaCeK PRZeDSIĘBIORSTWO  
hanDLOWO-USłUgOWe JaR-Jan, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JaR-Jan
(510), (511) 39 zbiór odpadów, transport odpadów, składowanie odpa-
dów, usuwanie odpadów, gromadzenie odpadów, usługi wywozu odpa-
dów, zbieranie odpadów komercyjnych, zbieranie odpadów domowych, 
zbieranie kontenerów na  odpady, transport odpadów na  wysypiska, 
transport i przechowywanie odpadów, wynajem pojemników do prze-
chowywania odpadów, wynajmowanie pojemników do transportu odpa-
dów, zbieranie pojemników na materiały odpadowe, obsługa w zakresie 
gospodarowania odpadkami, zbieranie śmieci, zabieranie śmieci 

(111) 333127 (220) 2020 05 19 (210) 513678
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) PaSeK WOJCIeCh MaSChIOPOL, Brzozowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIO FeRTILe InnOVaTIOn ORganIC
(540) 

(591) czarny, zielony, żółty
(531) 05 03 13, 05 03 20, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 09, 29 01 13
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(510), (511) 1 nawozy, dodatki glebowe, materiały włókniste do użyt-
ku jako nawóz, mieszanki nawozów, mieszanki nawozów o  spowol-
nionym uwalnianiu, mulcz do wzbogacania gleby jako nawóz, nawóz 
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, na-
wóz naturalny, nawóz w formie stałej, preparaty do nawożenie gleby, 
nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne, 
nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biolo-
giczne stosowane do obróbki nasion, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
do gleb, nawozy do trawy, nawozy mieszane, nawozy naturalne, na-
wozy organiczne, nawozy użyźniające glebę, nawozy z  dużą ilością 
substancji odżywczych, nawozy zawierające przeciwutleniacze, na-
wozy złożone, płynne nawozy, preparaty do  nawożenia, preparaty 
do nawożenia gleby, substancje odżywcze w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie, ziarno słodownicze jako nawóz, mulcz do wzbogacania 
gleby do użytku w rolnictwie, nawozy do gleby, organiczne pozostało-
ści pofermentacyjne jako nawóz, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
następujących towarów: nawozy, dodatki glebowe, materiały włókni-
ste do  użytku jako nawóz, mieszanki nawozów, mieszanki nawozów 
o  spowolnionym uwalnianiu, mulcz do  wzbogacania gleby jako na-
wóz, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ob-
ciążenia, nawóz naturalny, nawóz w formie stałej, preparaty do nawo-
żenie gleby, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy 
biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, na-
wozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy do gleb, nawozy do trawy, nawozy mieszane, nawozy natu-
ralne, nawozy organiczne, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dużą 
ilością substancji odżywczych, nawozy zawierające przeciwutleniacze, 
nawozy złożone, płynne nawozy, preparaty do nawożenia, preparaty 
do nawożenia gleby, substancje odżywcze w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie, ziarno słodownicze jako nawóz, mulcz do wzbogacania 
gleby do użytku w rolnictwie, nawozy do gleby, organiczne pozostało-
ści pofermentacyjne jako nawóz 

(111) 333128 (220) 2020 05 19 (210) 513679
(151) 2020 10 23 (441) 2020 07 06
(732) TReBenDa TOMaSZ FRanCISZeK SKLeP InTeRneTOWy 
Z MaRKĄ ODZIeŻOWĄ PROPaTRIa, Załuż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROPaTRIa
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 23 01 01, 26 11 03, 26 11 06, 
29 01 12
(510), (511) 18 plecaki, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, małe 
plecaki, plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki dla wędrowni-
ków, torby, torby przenośne, torby uniwersalne, torby wodoodporne, 
torby na ramię, torby na książki, saszetki biodrowe, saszetki na przybo-
ry toaletowe, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecię-
ca, swetry, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia 
dla dzieci, koszulki, bluzy, bluzy z  kapturem, koszule, kurtki, T-shirty, 
bluzki, spodnie, odzież sportowa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, swetry, odzież wierzchnia dla kobiet i  mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dzieci, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, koszule, kurtki, 
T-shirty, bluzki, spodnie, odzież sportowa, plecaki, plecaki turystyczne, 
plecaki uczniowskie, małe plecaki, plecaki wycieczkowe, plecaki spor-
towe, plecaki dla wędrowników, torby, torby przenośne, torby uniwer-
salne, torby wodoodporne, torby na ramię, torby na książki, saszetki 
biodrowe, saszetki na przybory toaletowe 

(111) 333129 (220) 2020 05 19 (210) 513680
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) gRUSZKa PRZeMySłaW eKOFIRMa, Boksycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOBLOK

(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 04 03, 26 04 09, 27 05 01, 26 15 09, 29 01 12
(510), (511) 11 zbiorniki do  oczyszczania ścieków, instalacje do  oczysz-
czania ścieków, aparatura do oczyszczania ścieków, zespoły do oczysz-
czania ścieków, zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domowych, 
urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, instalacje do oczyszczania 
wód ściekowych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, urządzenia i in-
stalacje do odprowadzania ścieków, sanitarna armatura spustowa do ru-
rociągów ściekowych, urządzenia odstojnikowe na ścieki, rury ściekowe 
do wanien, szamba, szamba do celów domowych, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa następujących towarów: zbiorniki do oczyszczania ścieków, 
instalacje do oczyszczania ścieków, aparatura do oczyszczania ścieków, 
zespoły do  oczyszczania ścieków, zbiorniki do  oczyszczania ścieków 
do  celów domowych, urządzenia do  oczyszczania wody ściekowej, in-
stalacje do oczyszczania wód ściekowych, rury ściekowe do instalacji sa-
nitarnych, urządzenia i  instalacje do  odprowadzania ścieków, sanitarna 
armatura spustowa do rurociągów ściekowych, urządzenia odstojnikowe 
na ścieki, rury ściekowe do wanien, szamba, szamba do celów domowych 

(111) 333130 (220) 2020 05 19 (210) 513681
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) SeLWanT KaTaRZyna SeLWanT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIłOWnIa UMySłU
(540) 

(591) złoty, granatowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 02 09 25, 26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 41 psychoedukacja, trening mentalny, rozwijanie zdolności 
umysłowych ludzi, prowadzenie szkoleń i warsztatów, tworzenie mate-
riałów edukacyjnych i  informacyjnych, tworzenie treści i propagowanie 
w  mediach rozwijania zdolności umysłowych, trening sportowy, usługi 
związane z kulturą fizyczną i sportem, nauczanie, działalność sportowa, 
44 terapia i opieka psychologiczna, psychologiczne porady 

(111) 333131 (220) 2020 05 21 (210) 513685
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 06
(732) PRIVaTe LaB SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4Fly
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników 

(111) 333132 (220) 2020 05 20 (210) 513696
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 06
(732) ORLen OIL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 01 15 15, 02 09 14, 02 09 15, 24 01 05, 24 01 08, 26 11 03, 
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26 11 08, 29 01 12
(510), (511) 3 środki i preparaty czyszczące i myjące, 5 środki i prepa-
raty do dezynfekcji skóry, środki odkażające do skóry 

(111) 333133 (220) 2020 05 21 (210) 513689
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) aCe 4 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaLeRIa ChełM
(540) 

(591) czarny, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 29 01 15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane 
materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia, 
drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-
we, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów 
i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkal-
nych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi 
wystawy handlowe i  reklamowe w  zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieru-
chomościami, przetargi na  rynku obrotu nieruchomościami, w tym 
gruntami, kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi 
i  lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i  administrowanie centrum 
handlowo – usługowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informa-
cji handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, 
usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, na-
poje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okry-
cia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektrycz-
ny i  elektroniczny, RTV, agD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, 
środki czystości, gry i zabawki, książki, art  papierowe, rośliny i kwia-
ty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, no-
śniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, 
wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, che-
mikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art  sportowe, 
książki, publikacje drukowane w  celu ich  sprzedaży i  swobodnego 
wyboru centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermar-
kecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia 
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w sys-
temie telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, infor-
macja o  ww  usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w  zakresie majątku nieruchomego, usługi zwią-
zane z  finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na  budowie i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów 
niemieszkalnych i  mieszkalnych do  wynajmowania, użyczania, 
sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie 
obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w  sprawach kupna 
i  sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali i  powierzchni 
handlowych i  użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użyt-
kowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni 
nieruchomości, wynajem powierzchni w  centrum handlowo – roz-
rywkowo-usługowym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, 
najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, roz-
liczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowa-
nie nieruchomościami, w  tym kompleksami handlowymi, lokalami, 
powierzchniami użytkowymi, doradztwo dot  ww  usług, informacja 
o ww  usługach, 37 usługi budowlane, naprawy, a mianowicie napra-
wy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, 
gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń 
telekomunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w  zakresie 
infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, wodnych, 
gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infra-
struktury komunikacyjnej, komputerów, usługi developerskie w za-

kresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budow-
lane, budowanie kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych 
i  mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, 
usługi w  zakresie realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzeda-
ży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów 
budowlano – mieszkaniowych, usługi i  roboty ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne i  montażowe, usługi generalnego wykonawcy i  in-
westora robót budowlanych, doradztwo dot  ww  usług, informacja 
o  ww  usługach, 39 transport, parkowanie i  składowanie towarów, 
organizowanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, po-
wierzchni i  obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, administrowanie miejscami parkingowymi, 
wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych 
do  przechowywania żywności, usługi agencji turystycznych, infor-
macja o  ww  usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i lo-
terii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, 
salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w  celu organizowanie imprez kulturalnych, edukacyj-
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trze-
cie, informacja o  imprezach, spektaklach i  wystawach, informacja 
o ww  usługach, 42 badanie oraz usługi naukowe i techniczne oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
usługi projektowe w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzinie usług 
developerskich, usługi w  zakresie architektury, planowania urbani-
stycznego, ekspertyzy inżynieryjne i  badania techniczne związane 
z  pracami budowlanymi, planowanie urbanistyczne kompleksów 
handlowych i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, infor-
macje o ww  usługach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punk-
tów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww  usługach, 44 usłu-
gi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, 
gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, 
punktów usług optycznych, informacja o ww  usługach 

(111) 333134 (220) 2020 05 20 (210) 513690
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) FOODCaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUgO ShaRKS PaTROL WaTeR Let’s surf!
(540) 

(591) biały, granatowy, żółty, zielony, jasnoniebieski, czerwony, 
pomarańczowy, szary, różowy, ciemnoniebieski
(531) 03 07 08, 03 07 24, 05 07 17, 05 07 22, 21 03 25, 03 09 17, 
27 05 01, 27 05 08, 27 05 10, 29 01 15, 05 11 01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owoco-
we, napoje zawierające soki owocowe, napoje zawierające witaminy, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe kok-
tajle owocowe 

(111) 333135 (220) 2020 05 21 (210) 513691
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) aCe 4 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaLeRIa ChełM
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane 
materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia, 
drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-
we, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów 
i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkal-
nych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi 
wystawy handlowe i  reklamowe w  zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieru-
chomościami, przetargi na  rynku obrotu nieruchomościami, w tym 
gruntami, kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi 
i  lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i  administrowanie centrum 
handlowo – usługowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informa-
cji handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, 
usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, na-
poje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okry-
cia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektrycz-
ny i  elektroniczny, RTV, agD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, 
środki czystości, gry i zabawki, książki, art  papierowe, rośliny i kwia-
ty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, no-
śniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, 
wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, che-
mikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art  sportowe, 
książki, publikacje drukowane w  celu ich  sprzedaży i  swobodnego 
wyboru centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermar-
kecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia 
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w sys-
temie telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, infor-
macja o  ww  usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w  zakresie majątku nieruchomego, usługi zwią-
zane z  finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na  budowie i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów 
niemieszkalnych i  mieszkalnych do  wynajmowania, użyczania, 
sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie 
obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w  sprawach kupna 
i  sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali i  powierzchni 
handlowych i  użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użyt-
kowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni 
nieruchomości, wynajem powierzchni w  centrum handlowo – roz-
rywkowo-usługowym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, 
najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, roz-
liczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowa-
nie nieruchomościami, w  tym kompleksami handlowymi, lokalami, 
powierzchniami użytkowymi, doradztwo dot  ww  usług, informacja 
o ww  usługach, 37 usługi budowlane, naprawy, a mianowicie napra-
wy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, 
gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń 
telekomunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w  zakresie 
infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, wodnych, 
gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infra-
struktury komunikacyjnej, komputerów, usługi developerskie w za-
kresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budow-
lane, budowanie kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych 
i  mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, 
usługi w  zakresie realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzeda-
ży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów 
budowlano – mieszkaniowych, usługi i  roboty ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne i  montażowe, usługi generalnego wykonawcy i  in-
westora robót budowlanych, doradztwo dot  ww  usług, informacja 
o  ww  usługach, 39 transport, parkowanie i  składowanie towarów, 

organizowanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, po-
wierzchni i  obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, administrowanie miejscami parkingowymi, 
wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych 
do  przechowywania żywności, usługi agencji turystycznych, infor-
macja o  ww  usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i lo-
terii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, 
salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w  celu organizowanie imprez kulturalnych, edukacyj-
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trze-
cie, informacja o  imprezach, spektaklach i  wystawach, informacja 
o ww  usługach, 42 badanie oraz usługi naukowe i techniczne oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
usługi projektowe w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzinie usług 
developerskich, usługi w  zakresie architektury, planowania urbani-
stycznego, ekspertyzy inżynieryjne i  badania techniczne związane 
z  pracami budowlanymi, planowanie urbanistyczne kompleksów 
handlowych i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, infor-
macje o ww  usługach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punk-
tów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww  usługach, 44 usłu-
gi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, 
gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, 
punktów usług optycznych, informacja o ww  usługach 

(111) 333136 (220) 2020 04 23 (210) 512780
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) gaJeWSKI TOMaSZ BOMaR 2, Sadowne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eXO SOLaR LeT’S SaVe The WORLD
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 09
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z  energii słonecznej, 37 montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, 42 projektowanie techniczne, projekto-
wanie instalacji fotowoltaicznych 

(111) 333137 (220) 2020 05 21 (210) 513692
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) aCe 4 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaLeRIa ChełM
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane 
materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia, 
drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-
we, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów 
i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkal-
nych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi 
wystawy handlowe i  reklamowe w  zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieru-
chomościami, przetargi na  rynku obrotu nieruchomościami, w tym 



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 173

gruntami, kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi 
i  lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i  administrowanie centrum 
handlowo – usługowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informa-
cji handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, 
usługi w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, na-
poje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okry-
cia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektrycz-
ny i  elektroniczny, RTV, agD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, 
środki czystości, gry i zabawki, książki, art  papierowe, rośliny i kwia-
ty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, no-
śniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, 
wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, che-
mikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art  sportowe, 
książki, publikacje drukowane w  celu ich  sprzedaży i  swobodnego 
wyboru centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermar-
kecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia 
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w sys-
temie telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, infor-
macja o  ww  usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w  zakresie majątku nieruchomego, usługi zwią-
zane z  finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na  budowie i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów 
niemieszkalnych i  mieszkalnych do  wynajmowania, użyczania, 
sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomości, usługi finansowe 
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie 
obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w  sprawach kupna 
i  sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali i  powierzchni 
handlowych i  użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nierucho-
mości, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użyt-
kowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni 
nieruchomości, wynajem powierzchni w  centrum handlowo – roz-
rywkowo-usługowym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, 
najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, roz-
liczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowa-
nie nieruchomościami, w  tym kompleksami handlowymi, lokalami, 
powierzchniami użytkowymi, doradztwo dot  ww  usług, informacja 
o ww  usługach, 37 usługi budowlane, naprawy, a mianowicie napra-
wy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, 
gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń 
telekomunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w  zakresie 
infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, wodnych, 
gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infra-
struktury komunikacyjnej, komputerów, usługi developerskie w za-
kresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budow-
lane, budowanie kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych 
i  mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, 
usługi w  zakresie realizacji i  nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzeda-
ży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów 
budowlano – mieszkaniowych, usługi i  roboty ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne i  montażowe, usługi generalnego wykonawcy i  in-
westora robót budowlanych, doradztwo dot  ww  usług, informacja 
o  ww  usługach, 39 transport, parkowanie i  składowanie towarów, 
organizowanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, po-
wierzchni i  obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, administrowanie miejscami parkingowymi, 
wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych 
do  przechowywania żywności, usługi agencji turystycznych, infor-
macja o  ww  usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i lo-
terii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, 
salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w  celu organizowanie imprez kulturalnych, edukacyj-
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trze-
cie, informacja o  imprezach, spektaklach i  wystawach, informacja 
o ww  usługach, 42 badanie oraz usługi naukowe i techniczne oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
usługi projektowe w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzinie usług 
developerskich, usługi w  zakresie architektury, planowania urbani-
stycznego, ekspertyzy inżynieryjne i  badania techniczne związane 
z  pracami budowlanymi, planowanie urbanistyczne kompleksów 

handlowych i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, infor-
macje o ww  usługach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punk-
tów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, 
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww  usługach, 44 usłu-
gi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, 
gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, 
punktów usług optycznych, informacja o ww  usługach 

(111) 333138 (220) 2020 05 21 (210) 513694
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) aCe 4 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaLeRIa ChełM
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony, fioletowy, pomarańczowy, czerwony, 
czarny
(531) 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 04, 27 05 05, 
27 05 15, 29 01 15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane 
materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia, dru-
kowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w  działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przed-
sięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów i przy-
gotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi wysta-
wy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, archi-
tektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieruchomościami, 
przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, kom-
pleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, zarządzanie i  administrowanie centrum handlowo – usłu-
gowo – rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w  zakre-
sie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, napoje i alkohole, 
odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, 
torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, 
RTV, agD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry 
i zabawki, książki, art  papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły 
i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki danych, pojazdy, ak-
cesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie, 
wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, wyroby bu-
dowlane, meble, szkło, art  sportowe, książki, publikacje drukowane 
w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru centrum handlowym, skle-
pie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, 
salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za  pośrednictwem 
usługi elektronicznej, w  systemie telezakupów, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, informacja o ww  usługach, 36 ubezpieczenia, usługi 
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchome-
go, usługi związane z  finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, 
obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użycza-
nia, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomości, usługi finansowe 
w  zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w  zakresie 
obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w  sprawach kupna 
i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali i powierzchni han-
dlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, wy-
najmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych oraz 
pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni nieruchomości, 
wynajem powierzchni w  centrum handlowo – rozrywkowo-usługo-
wym, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali, powierzchni handlowych i  użytkowych, rozliczanie transakcji 
kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użyt-
kowymi, doradztwo dot  ww  usług, informacja o  ww  usługach, 37 
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usługi budowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, 
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyj-
nych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, 
komputerów, usługi instalacyjne w zakresie infrastruktury budynków, 
wind systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyj-
nych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, 
komputerów, usługi developerskie w  zakresie wznoszenia nowych 
obiektów budowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów 
handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli miesz-
kaniowych wraz z  infrastrukturą, usługi w zakresie realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie 
i  przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkal-
nych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi 
remontowe, naprawy obiektów budowlano – mieszkaniowych, usługi 
i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi gene-
ralnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, doradztwo dot  
ww  usług, informacja o ww  usługach, 39 transport, parkowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży, wynajem miejsc parkingo-
wych, garaży, powierzchni i  obiektów magazynowych, wynajmowa-
nie powierzchni na salony samochodowe, administrowanie miejscami 
parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń 
chłodniczych do przechowywania żywności, usługi agencji turystycz-
nych, informacja o ww  usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów 
i  loterii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgiel-
nie, salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w  celu organizowanie imprez kulturalnych, edukacyj-
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, 
informacja o  imprezach, spektaklach i  wystawach, informacja o  ww  
usługach, 42 badanie oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i  usługi badawcze, projektowanie 
i  ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi 
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, projek-
towanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz i ana-
liz technicznych i ekonomicznych w dziedzinie usług developerskich, 
usługi w  zakresie architektury, planowania urbanistycznego, eksper-
tyzy inżynieryjne i badania techniczne związane z pracami budowla-
nymi, planowanie urbanistyczne kompleksów handlowych i  osiedli 
mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, informacje o  ww  usługach, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwatero-
wanie, usługi w  zakresie prowadzenia punktów gastronomicznych, 
restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i  na-
pojów, informacja o ww  usługach, 44 usługi w zakresie prowadzenia 
salonów fryzjerskich, salonów piękności, gabinetów odnowy biolo-
gicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, 
informacja o ww  usługach 

(111) 333139 (220) 2020 05 20 (210) 513697
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) FOODCaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUgO ShaRKS PaTROL WaTeR Let’s surf!
(540) 

(591) szary, biały, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, 
różowy, zielony, niebieski
(531) 03 09 04, 03 09 15, 03 09 24, 05 07 08, 21 03 25, 27 05 01, 
27 05 05, 27 05 10, 29 01 15, 05 11 01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owoco-
we, napoje zawierające soki owocowe, napoje zawierające witaminy, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe kok-
tajle owocowe 

(111) 333140 (220) 2020 05 20 (210) 513698
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) FOODCaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUgO ShaRKS PaTROL WaTeR Let’s surf!
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, 
czerwony, żółty, czarny, brązowy, szary
(531) 03 09 01, 03 09 02, 03 09 16, 05 07 08, 01 15 21, 21 03 25, 
27 05 01, 29 01 15, 26 11 03, 26 01 02, 26 04 04, 25 01 15, 05 11 01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owoco-
we, napoje zawierające soki owocowe, napoje zawierające witaminy, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe kok-
tajle owocowe 

(111) 333141 (220) 2020 05 21 (210) 513701
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 06
(732) SaBaRaŃSKI PaWeł, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRaIL CUT
(540) 

(591) czarny, jasnożółty, jasnobrązowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 13 01 25, 25 07 20, 07 01 18
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi wizażu 

(111) 333142 (220) 2020 05 21 (210) 513709
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 06
(732) WOJDyna RaDOSłaW aUTOeKSPeRT,  
Radziejowice Parcel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aUTOeKSPeRT
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 01 05, 24 07 03, 25 07 01, 25 07 04
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(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, utrzymania (konserwacji), 
instalacji i  czyszczenia pojazdów, mycie, woskowanie, polerowanie 
i czyszczenie pojazdów lądowych, malowanie pojazdów lądowych, 
bieżnikowanie, gumowanie, naprawa i  wulkanizacja opon, zabez-
pieczenia antykorozyjne do pojazdów silnikowych, pomoc (naprawa 
pojazdów) w  razie awarii pojazdów lądowych, naprawa urządzeń 
elektrycznych, przyrządów nawigacyjnych, udzielanie za pośrednic-
twem Internetu informacji dotyczących usług w zakresie utrzymania 
i naprawy pojazdów lądowych, usługi w zakresie zajmowania się na-
prawą i utrzymaniem (konserwacją) pojazdów na rzecz innych osób, 
naprawa, regulacja i  instalacja podzespołów układów wydecho-
wych, podzespołów układów hamulcowych, amortyzatorów, ukła-
dów kierowniczych i zawieszenia, tablic rejestracyjnych i reflektorów 
do pojazdów, naprawa, regulacja i instalacja akumulatorów, przewo-
dów, generatorów i alternatorów samochodowych, zaworów i ukła-
dów odprowadzania gazów ze  skrzyni korbowej, usługi w  zakresie 
zakładania, wyważania, pompowania i naprawy ogumienia, naprawa 
szyb przednich i nadwozi do pojazdów, naprawa, regulowanie i  in-
stalowanie systemu klimatyzacji, usługi wymiany oleju i smarowania, 
utrzymanie, instalacja, konserwacja i naprawa układów redukcji spa-
lin, zakładanie tablic rejestracyjnych do pojazdów lądowych, usługi 
stacji obsługi pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów 

(111) 333143 (220) 2020 05 21 (210) 513718
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 06
(732) MIChaLSKI KaMIL MIChaLSKI CaR SeRVICe, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOnyPROFI PL
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24 17 02, 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi handlowe online, w ramach których sprzedają-
cy wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośred-
nictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojaz-
dami, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pojazdami, 37 kon-
serwacja i  naprawa pojazdów, konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa 
i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych, ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych 
i  części do  nich, naprawa i  konserwacja silników pojazdów mecha-
nicznych, naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach 
mechanicznych, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów 
silnikowych, naprawa układów hamulcowych do pojazdów, naprawa 
układów zawieszenia do pojazdów, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów 

(111) 333144 (220) 2020 05 21 (210) 513719
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 06
(732) MIChaLSKI KaMIL MIChaLSKI CaR SeRVICe, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) oponyprofi pl
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, koła i opony oraz gąsieni-
cowe układy bieżne do  pojazdów, koła, opony i  gąsienicowy układ 
bieżny, łańcuchy antypoślizgowe na opony, opony, części hamulcowe 
do samochodów, 35 usługi handlowe online, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na  aukcję, a  licytacja odbywa są  za  po-
średnictwem Internetu, 37 konserwacja i naprawa opon, usługi w za-
kresie montażu opon, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], 
wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], zakładanie i naprawa 
opon do  pojazdów, konserwacja i  naprawa pojazdów, konserwacja 
i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, konserwa-
cja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja lub naprawa pojaz-
dów samochodowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów 
mechanicznych, konserwacja, serwis i  naprawa pojazdów, naprawa 
i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja pojazdów 

mechanicznych i  silników do  nich, naprawa i  konserwacja pojazdów 
transportu publicznego, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicz-
nych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, naprawa 
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa i konserwa-
cja pojazdów elektrycznych, naprawa lub konserwacja dwukołowych 
pojazdów silnikowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją dwukołowych pojazdów mechanicznych 

(111) 333145 (220) 2020 05 22 (210) 513804
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) LIghTOnIX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LTX
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 11 oświetlenie elektryczne 

(111) 333146 (220) 2020 05 22 (210) 513806
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) BaJOR TOMaSZ MaRShaLL ShOeS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M ShOeS marshall shoes vision, We create
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 11, 24 01 05, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 08, 26 13 25
(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], baletki, botki, botki dla ko-
biet, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt (z wełny), buty damskie, 
buty dla kobiet, buty dla niemowląt, buty do biegania, buty do kost-
ki, buty do prowadzenia samochodu, buty do tańca, buty dziecięce, 
buty na płaskim obcasie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: 
obuwie, balerinki, baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, 
buciki dla niemowląt, buty damskie, buty dla kobiet, buty dla nie-
mowląt, buty do biegania, buty do kostki, buty do prowadzenia sa-
mochodu, buty do  tańca, buty dziecięce, buty na  płaskim obcasie, 
buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty vege, buty ze skóry 
ekologicznej, buty męskie, torebki damskie, portfele, paski damskie 
ze skóry, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem 

(111) 333147 (220) 2020 05 25 (210) 513842
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) WOLSKI BłaŻeJ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aDMOR
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, bielizna, bermudy, bermudy (szorty), bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kaptu-
rem, bluzy z kapturem 
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(111) 333148 (220) 2020 05 22 (210) 513844
(151) 2020 10 21 (441) 2020 07 06
(732) haSCO TM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTaL-SePT
(540) 

(591) granatowy, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 27 05 02, 27 05 17
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty kosme-
tyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do ce-
lów medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne 
i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne za-
wierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farma-
ceutycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i  dezyn-
fekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, 
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, 
toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i de-
zynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe 
środki sanitarne, mydła antyseptyczne nie do celów medycznych i far-
maceutycznych, 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, 
wyroby medyczne w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, 
aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-
-zawierające środki antyseptyczne i  dezynfekcyjne, środki antysep-
tyczne i  dezynfekcyjne, produkty zawierające środki antyseptyczne 
i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, 
kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycz-
nych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła anty-
septyczne, mydła w  postaci żeli o  właściwościach antyseptycznych, 
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje 
antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, her-
bicydy, pestycydy, insektycydy 

(111) 333149 (220) 2020 05 25 (210) 513870
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) BeIKS MaChULSKI SPÓłKa JaWna, Kraśnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLUMB
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel gra-
nulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do ce-
lów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał wę-
glowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane 
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla 
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, 
węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprze-
daży detalicznej, hurtowej, on-line w  dziedzinie towarów, takich 
jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, 
węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrod-
niczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekolo-
giczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, miesza-
niny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy 
jako paliwo, brykiety węgla, ekogroszek, koks, zarządzanie sprze-
dażą w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych paliw węglowych 
i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla 
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych paliw wę-
glowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów 
w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw ko-
palnych, brykietów 

(111) 333150 (220) 2020 05 25 (210) 513885
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) BeSKIDZKa KOnICZynKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Beskidzka Koniczynka
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi pośrednictwa transporto-
wego 

(111) 333151 (220) 2020 05 25 (210) 513886
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) JZO SPÓłKa aKCyJna, Jelenia góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) primeo
(540) 

(591) grafitowy
(531) 27 05 01, 27 05 02, 29 01 11
(510), (511) 9 soczewki optyczne okularowe, 16 broszury, czasopi-
sma, gazety, książki, publikacje 

(111) 333152 (220) 2020 05 25 (210) 513888
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) WIPaSZ SPÓłKa aKCyJna, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIPaSZ POLSKa SOJa
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 01 17 11, 05 09 19, 05 03 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, produkty uboczne z pro-
cesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze 
wzmacniające dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, świeże ziar-
na soi 

(111) 333153 (220) 2020 05 26 (210) 513905
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) aSKaTO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) genialny dzieciak
(540) 

(591) czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 16 03 13, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy 

(111) 333154 (220) 2019 11 22 (210) 507078
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) gaUDnIK anna, Brzesko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KeLTOn
(510), (511) 18 torby i  torby podręczne na  odzież sportową, torby 
sportowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych 
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klasach, w  szczególności taki jak: drążki do  ćwiczeń, ławki do  ćwi-
czeń, ławki do podnoszenia ciężarów, sztangi do podnoszenia cięża-
rów, poprzeczki do hantli i hantle do podnoszenia ciężarów, maszyny 
i urządzenia do ćwiczeń fizycznych, maszyny i urządzenia do podno-
szenia ciężarów, bieżnie treningowe, siłownie domowe, stacjonarne 
rowery treningowe, trampoliny do aerobiku, maszyny do wiosłowa-
nia, osprzęt bokserski, pasy do  podnoszenia ciężarów, ciężary tre-
ningowe, obciążniki na nadgarstki i kostki, rękawice do podnoszenia 
ciężarów, stepery, masażery, skomputeryzowane stacje do treningu 
kondycyjnego, akcesoria do  w/w  artykułów, 37 instalacja, konser-
wacja i naprawa sprzętu do ćwiczeń fizycznych, w szczególności ła-
wek do podnoszenia ciężarów, ławek do ćwiczeń, maszyn, urządzeń 
do ćwiczeń fizycznych, maszyn i urządzeń do podnoszenia ciężarów, 
bieżni treningowych, maszyn do wiosłowania, stacjonarnych rowe-
rów treningowych, odważników i etui do przechowywania odważni-
ków, poprzeczek do hantli i hantli do podnoszenia ciężarów, sztang 
do podnoszenia ciężarów, drążków do ćwiczeń, trampolin do aero-
biku, skomputeryzowanych stacji do treningu kondycyjnego, masa-
żerów, 41 usługi centrów fitness, usługi szkoleniowe i  rozrywkowe, 
udostępnianie obiektów fitness, obiektów do ćwiczeń, prowadzenie 
pokazów i zawodów kulturystycznych, prowadzenia zajęć w charak-
terze ćwiczeń fizycznych 

(111) 333155 (220) 2019 11 28 (210) 507328
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) SaLSKI TOMaSZ P U K  KLePSyDRa, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOROWe łODygI PRaCOWnIe FLORySTyCZne
(540) 

(591) biały, czarny, różowy, pomarańczowy, jasnozielony
(531) 05 05 19, 05 05 20, 05 05 22, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 15, 
27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, 31 żywe kwiaty, kwiaty świeże, kwia-
ty cięte, żywe kwiaty naturalne, kwiaty suszone, wieńce pogrzebo-
we, wieńce z  żywych kwiatów, wieńce z  kwiatów żywych ciętych, 
wieńce z kwiatów naturalnych 

(111) 333156 (220) 2019 11 29 (210) 507377
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) ZeKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLeSS
(540) 

(531) 27 05 17
(510), (511) 25 odzież męska, damska i  dziecięca, odzież męska, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 333157 (220) 2019 12 02 (210) 507430
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) nORDIS ChłODnIe POLSKIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielona góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gReen nORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rola-
dy lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfek-
cja lodowa 

(111) 333158 (220) 2019 12 02 (210) 507433
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) OPaLIŃSKI RaFał, Zielonka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Talentowskaz
(510), (511) 41 informacja o  edukacji, informacja o  imprezach roz-
rywkowych, informacja o  rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, 
organizowanie balów, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, radiowe programy 
rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trene-
ra osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), doradztwo zawodo-
we, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli na żywo 

(111) 333159 (220) 2019 12 02 (210) 507435
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) eURODySTRyBUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eD eURO DySTRyBUCJa
(540) 

(591) złoty, biały, czarny
(531) 24 15 01, 26 01 03, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych 

(111) 333160 (220) 2019 12 02 (210) 507437
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) gIL henRyK RÓWnOWaga, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓWnOWaga
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 01 01, 26 03 02, 26 04 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości, organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, powiernictwo nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wyceny 
finansowe nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, ocena nieruchomości, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych, agencje mieszkaniowe, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, oszacowania majątku 
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nieruchomego (nieruchomości), pośrednictwo w  obrocie nieru-
chomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, usługi agencji 
w zakresie dzierżawy nieruchomości, organizowanie umów dzierża-
wy i najmu nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, 
usługi w  zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi związa-
ne ze współwłasnością nieruchomości, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z  budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami budynków handlowych, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w  zakresie obiektów rozrywkowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie kompleksów budynków, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami usługowymi 

(111) 333161 (220) 2019 12 02 (210) 507438
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) ChRUSZCZ MaCIeJ, SIeJaKOWSKa-ChRUSZCZ aLIna aM 
STUDIO SPÓłKa CyWILna, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aM STUDIO
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(510), (511) 35 reklama 

(111) 333162 (220) 2019 12 02 (210) 507439
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) KOMPanIa gÓRnICZa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na POZIOMIe 308
(540) 

(531) 26 05 01, 26 05 17, 26 05 18, 27 05 01
(510), (511) 35 pokazy towarów do  celów promocyjnych, pokazy 
towarów dla celów reklamowych, organizacja i  przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i  porównanie usług tych dostawców, przygo-
towanie prezentacji do  celów handlowych, 41 organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w  celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w  celach kulturalnych, organizowanie widowisk w  celach 
edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie 
zawodów, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, 
zapewnianie muzyki na żywo 

(111) 333163 (220) 2019 12 02 (210) 507442
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) ZagOZDOn agnIeSZKa agRO-POL, Bronisze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prima natura ZDROWe Z naTURy

(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty, jasnoniebieski, 
ciemnoniebieski, jasnoszary, szary, fioletowy
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 
01 15 09, 01 15 15, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 05 09 12, 05 09 21, 
09 01 09, 07 15 05, 26 01 01, 26 01 02, 26 01 04, 26 01 13, 26 01 15, 
26 01 18, 26 01 21, 26 01 22
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałatki owocowe, 
kompozycje owoców przetworzonych, sałatki i surówki warzywne i owo-
cowo-warzywne świeże i konserwowane, 30 kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych dla ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla zwierząt, świe-
że warzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, jarmuż, kabacz-
ki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszponka, rukola, sałata, so-
czewica, szpinak, ziemniaki, świeże warzywa liściaste umyte i pakowane, 
gotowe do  spożycia, nieprzetworzona komosa ryżowa, rośliny, w  tym 
zioła ogrodowe, rośliny suszone do dekoracji, nasiona roślin, ziarna zbóż, 
w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, w tym kompozycje 
świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy 

(111) 333164 (220) 2019 12 02 (210) 507443
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) MaJOneZy SPÓłDZIeLnIa PRaCy  
PRODUKCyJnO-hanDLOWa W KĘTRZynIe, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) majonez KĘTRZyŃSKI
(540) 

(591) biały, czerwony, żółty, czarny
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 
27 05 24, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 30 majonezy, sosy 

(111) 333165 (220) 2019 12 02 (210) 507446
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) KULIK-SZeWCZyK agnIeSZKa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SeCReT ORThO
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 21
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne, aparaty ortodoncyjne, orto-
doncja (aparaty), nakładki do prostowania zębów, 40 usługi technika 
dentystycznego, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycz-
nej, usługi kosmetyczne 

(111) 333166 (220) 2019 12 02 (210) 507449
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) gIL aDaM PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO hanDLOWO 
USłUgOWe aDaL, Koziegłówki (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) aDaL
(510), (511) 11 lampki na choinki świąteczne, kolorowe światełka do de-
koracji świątecznych!, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne 
światełka okolicznościowe, japońskie lampiony papierowe, lampiony 
elektryczne, oświetlenie nastrojowe, świece elektryczne, urządzenia 
i  instalacje oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie elek-
tryczne dekoracyjne, 26 kwiaty sztuczne, girlandy sztuczne, kompozy-
cje z kwiatów sztucznych, sztuczna ozdobnie kształtowana roślinność, 
sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z  lampkami, sztuczne girlandy 
bożonarodzeniowe, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne warzy-
wa, sztuczne wieńce, wieńce z kwiatów sztucznych, 28 sztuczne choinki, 
choinki z materiałów syntetycznych, grające ozdoby choinkowe, łańcu-
chy do dekoracji choinek, okrycia na stojaki choinkowe, ornamenty cho-
inkowe, ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, stojaki do cho-
inek, strzelające zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, 
świąteczne skarpety na  prezenty, świeczniki na  choinki, zabawkowe 
choinki, dekoracje świąteczne, 35 prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi handlu hurtowego lub sprze-
daży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: oświetlenie, urządzenia i  instalacje oświetleniowe, 
oświetlenie choinkowe i świąteczne, dekoracje świąteczne, choinki, sto-
jaki do choinek, ozdoby choinkowe, sztuczne kwiaty i rośliny, sztuczne 
owoce i warzywa, sztuczne girlandy i wieńce, kwiaty, rośliny 

(111) 333167 (220) 2019 12 02 (210) 507451
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) gOLLa DOROTa, gOLLa RaFał gOLLa SPÓłKa CyWILna, 
Władysławowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tawerna Klipper
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, zapewnienie żywności i napojów w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, 
organizacja cateringu na  imprezy urodzinowe, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami 

(111) 333168 (220) 2019 12 02 (210) 507452
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PROFIS OVeR eUROPe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Klembów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KOnKURenCJa
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: balsamy, ma-
ski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, wo-
ski, brylantyny, oliwki, jedwabie, gumy i kleje do włosów, rozjaśnia-
cze i nabłyszczacze do włosów, szampony, farby i lakiery do włosów, 
w tym szampony, farby i lakiery koloryzujące, płyny do trwałej ondu-
lacji, utrwalacze do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie 

(111) 333169 (220) 2019 12 02 (210) 507453
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) FaRMaCeUTyCZna SPÓłDZIeLnIa PRaCy gaLena,  
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FeXOgRa
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi 

(111) 333170 (220) 2019 12 02 (210) 507457
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) KOMPanIa gÓRnICZa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POZIOM 308
(510), (511) 35 pokazy towarów do  celów promocyjnych, pokazy 
towarów dla celów reklamowych, organizacja i  przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, organizowanie i  przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i  porównanie usług tych dostawców, przygo-
towanie prezentacji do  celów handlowych, 41 organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w  celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w  celach kulturalnych, organizowanie widowisk w  celach 
edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie 
zawodów, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, 
zapewnianie muzyki na żywo 

(111) 333171 (220) 2019 12 02 (210) 507459
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) ChłODeX MałgORZaTa I PIOTR naLeWaJa SPÓłKa 
JaWna, gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jump now!
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 17 04
(510), (511) 41 usługi parku trampolin 

(111) 333172 (220) 2019 12 02 (210) 507460
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) TOPOLSKa anna, Dąbrówka (PL);
KOLenDa DOMInIK, gołuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOna
(540) 

(531) 26 13 01, 27 05 01
(510), (511) 37 zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projek-
tami budowlanymi na terenie budowy, usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów budowlanych, nadzór budowlany w zakre-
sie projektów inżynierii wodno-lądowej, 42 usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu-
dynków, usługi architektury wnętrz, wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, opracowywanie projek-
tów budowlanych, projektowanie stoisk wystawowych, opracowy-
wanie projektów technicznych do  projektów budowlanych, usługi 
w  zakresie inżynierii budowlanej, usługi w  zakresie projektowania 
technicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi tech-
nologiczne i projektowanie w tym zakresie, projektowanie oświetle-
nia krajobrazowego, projektowanie mebli, projektowanie mebli biu-
rowych usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, zarządzanie 
projektami architektonicznymi, planowanie projektu, planowanie 
budowy nieruchomości, usługi w  zakresie projektowania wspo-
maganego komputerowo, usługi doradcze w  zakresie architektury, 
usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze w zakresie 
architektury wnętrz oraz dekoracji wnętrz, doradztwo techniczne 
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związane z  projektowaniem, doradztwo projektowe, doradztwo 
w  zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w  zakresie 
projektów technologicznych, doradztwo w dziedzinie automatyzacji 
biura i miejsca pracy, doradztwo w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, usługi doradcze związane z  podaniami o  zabudowę terenu, 
dostarczanie raportów inżynieryjnych, oceny techniczne związane 
z  projektowaniem, badania architektoniczne, badania dotyczące 
budynków, badania dotyczące projektowania, badania dotyczące 
planowania urbanistycznego, dostarczanie informacji w  dziedzinie 
projektowania architektonicznego za  pośrednictwem strony in-
ternetowej, projektowanie i  opracowywanie stron internetowych, 
opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych, opracowanie 
oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie kodów komputerowych, opraco-
wywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego na  potrzeby projektowania 
wspomaganego komputerowo produkowania wspomaganego kom-
puterowo-CaD/CaM, opracowywanie programów komputerowych 
zapisywanych na  nośnikach danych-oprogramowanie przezna-
czonych do  wykorzystania w  budownictwie i  zautomatyzowanym 
wytwarzaniu-CaD/CaM, projektowanie i  rozwój oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
usługi graficzne, usługi związane z projektowaniem graficznym w za-
kresie sztuki, projektowanie wizualne, projektowanie znaków, grafi-
ka artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych, projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, projektowanie wizytówek, renderowanie 
grafiki komputerowej-obróbka cyfrowa obrazów, usługi w  zakresie 
projektowania komputerowego    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 333173 (220) 2019 12 02 (210) 507469
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) SUT KInga KIngMeD, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIngMeD
(540) 

(591) biały, szary, ciemnoszary, czerwony, czarny
(531) 29 01 14, 27 05 01, 27 05 05, 26 04 01, 26 04 05, 26 04 12, 
26 11 03, 26 11 05, 26 11 06, 26 11 13
(510), (511) 10 podeszwy ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, wy-
mienne wkładki ortopedyczne, podkładki ortopedyczne do  stóp, 
podkładki ortopedyczne do  pięt, ortopedyczne poduszki do  stóp, 
wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki pod łuk stopy [ortope-
dyczne], usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, podkładki 
pod palce u stóp [ortopedyczne], ortopedyczne separatory do pal-
ców u stóp, podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego, wkładki 
nastawiające do  palców u  stóp [ortopedyczne], wkładki z  podpar-
ciem łuków stopy do ortopedycznych butów za kostkę 

(111) 333174 (220) 2019 12 02 (210) 507476
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) admitad holding gmbh, heilbronn (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aD admitad
(540) 

(591) fioletowy, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 22, 26 11 01, 
26 11 12, 27 01 25
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie bazami da-
nych, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, księgowość, 
sporządzanie wyciągów z konta, pokazy towarów, pokazy towarów 
do celów promocyjnych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
marketing, badania rynkowe i analiza rynku, informacja o działalno-

ści gospodarczej, badania w zakresie biznesu, informacja, doradztwo 
i  konsultacje dotyczące zarządzania i  administrowania w  działalno-
ści gospodarczej świadczone on-line lub przez Internet, doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesem, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar-
ketingu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, 
organizowanie subskrypcji dla osób trzecich na  książki, recenzje, 
gazety i komiksy, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi dekorowania 
wystaw w celach reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, wsparcie w  dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, ekonomiczne prognozy, organizowanie i  przeprowadzanie 
aukcji, produkcja filmów reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we  wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie materiałów re-
klamowych i marketingowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklamy radiowe, rozmieszczanie plakatów, reklama zewnętrzna, kol-
portaż próbek, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi redakto-
rów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, interaktyw-
ne strategie marketingowe, reklama online za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama korespondencyjna, bezpośrednia reklama 
pocztowa, reklamy telewizyjne, gromadzenie, systematyzacja, kom-
pilacja i analiza biznesowych danych, statystyk, informacji i indeksów 
informacji do  celów handlowych lub reklamowych, gromadzenie, 
systematyzacja, kompilacja i analiza danych i informacji biznesowych 
przechowywanych w  komputerowych bazach danych, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, telemarketing, usługi public relations, usłu-
gi w  zakresie porównywania cen, usługi w  zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, optymalizacja wyszukiwa-
rek do  celów promocji sprzedaży, doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w  reklamie, tworzenie tekstów reklamowych, re-
klama typu „płać za  kliknięcie”, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, transkrypcja wiadomości 
[prace biurowe], 42 projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, doradztwo w  dziedzinie analizy systemów informatycznych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, wzornictwo przemysłowe, 
usługi graficzne, projektowanie sztuki komercyjnej, usługi w  zakre-
sie ochrony antywirusowej komputerów, instalacja oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, kalibrowanie [pomiary], usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania, wyboru, implementacji i używania sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakresie opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputero-
wych, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie komputerów, 
wynajmowanie oprogramowania komputerowego, hosting stron 
internetowych, powielanie programów komputerowych, opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i  konserwacja 
stron www dla osób trzecich, kompilacja programów komputero-
wych, projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], oprogramowanie jako usługa [SaaS], wynajem oprogramowa-
nia operacyjnego do korzystania z sieci cloud computing i dostępu 
do niej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-
nia dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania w  chmurze obli-
czeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, dostarczanie informacji 
o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem 
strony internetowej, badania techniczne, usługi w  zakresie doradz-
twa technicznego, sporządzanie raportów technicznych, przygoto-
wywanie raportów technicznych 
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(111) 333175 (220) 2019 12 02 (210) 507478
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) admitad holding gmbh, heilbronn (De)
(540) (znak słowny)
(540) admitad
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie bazami da-
nych, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, księgowość, 
sporządzanie wyciągów z konta, pokazy towarów, pokazy towarów 
do celów promocyjnych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
marketing, badania rynkowe i analiza rynku, informacja o działalno-
ści gospodarczej, badania w zakresie biznesu, informacja, doradztwo 
i  konsultacje dotyczące zarządzania i  administrowania w  działalno-
ści gospodarczej świadczone on-line lub przez Internet, doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesem, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar-
ketingu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, 
organizowanie subskrypcji dla osób trzecich na  książki, recenzje, 
gazety i komiksy, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi dekorowania 
wystaw w celach reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, wsparcie w  dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, ekonomiczne prognozy, organizowanie i  przeprowadzanie 
aukcji, produkcja filmów reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we  wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie materiałów re-
klamowych i marketingowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklamy radiowe, rozmieszczanie plakatów, reklama zewnętrzna, kol-
portaż próbek, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi redakto-
rów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, interaktyw-
ne strategie marketingowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama korespondencyjna, bezpośrednia reklama 
pocztowa, reklamy telewizyjne, gromadzenie, systematyzacja, kom-
pilacja i analiza biznesowych danych, statystyk, informacji i indeksów 
informacji do  celów handlowych lub reklamowych, gromadzenie, 
systematyzacja, kompilacja i analiza danych i informacji biznesowych 
przechowywanych w  komputerowych bazach danych, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, telemarketing, usługi public relations, usłu-
gi w  zakresie porównywania cen, usługi w  zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, optymalizacja wyszukiwa-
rek do  celów promocji sprzedaży, doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w  reklamie, tworzenie tekstów reklamowych, re-
klama typu „płać za  kliknięcie”, sporządzanie indeksów informacji 
do  celów handlowych lub reklamowych, transkrypcja wiadomości 
[prace biurowe] , 42 projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, doradztwo w  dziedzinie analizy systemów informatycznych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, wzornictwo przemysłowe, 
usługi graficzne, projektowanie sztuki komercyjnej, usługi w  zakre-
sie ochrony antywirusowej komputerów, instalacja oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, kalibrowanie [pomiary], usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania, wyboru, implementacji i używania sprzętu 
i  oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakresie opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputero-
wych, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie komputerów, 
wynajmowanie oprogramowania komputerowego, hosting stron 
internetowych, powielanie programów komputerowych, opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i  konserwacja 
stron www dla osób trzecich, kompilacja programów komputero-
wych, projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], oprogramowanie jako usługa [SaaS], wynajem oprogramowa-
nia operacyjnego do korzystania z sieci cloud computing i dostępu 

do niej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-
nia dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania w  chmurze obli-
czeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, dostarczanie informacji 
o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem 
strony internetowej, badania techniczne, usługi w  zakresie doradz-
twa technicznego, sporządzanie raportów technicznych, przygoto-
wywanie raportów technicznych 

(111) 333176 (220) 2019 12 02 (210) 507491
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) aMSTeRDaM ThC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Ziółko
(540) 

(591) zielony
(531) 29 01 03, 27 05 01, 05 03 11, 02 09 12, 16 03 19, 09 07 17
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpentynowy [pre-
parat odtłuszczający], terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, aromaty [olej-
ki aromatyczne], olejki do  perfum i  zapachów, olejki do  aromatera-
pii [do  użytku kosmetycznego], naturalne olejki eteryczne, roślinne 
olejki eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], perfumeryjne (produk-
ty-), esencjonalne (olejki-), olejki toaletowe, olejki do  masażu, olejki 
i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne i  zapachowe, woda perfumowana, kremy do  aroma-
terapii, kremy perfumowane, dezodoranty do  ciała [wyroby perfu-
meryjne], zapachy, płyny do aromaterapii, zapachowe płyny i kremy 
do  pielęgnacji ciała, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, 
produkty perfumeryjne, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny 
jamy ustnej, woski do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmety-
ki naturalne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu, nie do celów 
leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, perfu-
mowane balsamy [preparaty toaletowe], zestawy kosmetyków, pre-
paraty kosmetyczne do  twarzy, nielecznicze preparaty toaletowe, 
preparaty zmiękczające [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, 
maści do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów kosme-
tycznych, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyper-
spiranty, preparaty do  włosów, kosmetyki do  makijażu, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, 
pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, peeling 
do  stóp, ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, żele do  cia-
ła, szampony do  ciała, mleczko kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, 
masła do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty czyszczące do  użytku osobistego, szampo-
ny do  ciała, kremy pod prysznic, mydła, aromatyczne olejki do  ką-
pieli, zioła do  kąpieli, sole zapachowe do  kąpieli, olejek ułatwiający 
czesanie, olejki do  brody, odżywki do  włosów, balsam do  włosów, 
szampony, kosmetyki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, żele 
do  włosów, maskara do  włosów, odżywki do  włosów, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, błyszczyki do ust, kosmetyki brązująco-opalizu-
jące, korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, 
róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu twarzy i ciała, 
olejki do  opalania, olejki oczyszczające, odżywki do  ust, preparaty 
odżywiające skórę, nielecznicze balsamy do ust, kosmetyki w formie 
mleczek, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki w  postaci 



182 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

płynów, kremy do  ciała, kremy, emulsje i  żele nawilżające, mleczka 
do  ciała, mleczka nawilżające, nawilżacze do  skóry, preparaty na-
wilżające do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, balsam do ciała, 
maseczki do twarzy, puder do ciała, maści [nielecznicze], kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [pe-
elingi], 5 zioła lecznicze, środki do odtruwania na bazie ziół, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, suplementy ziołowe, mieszanki zioło-
we do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
wyciągi z  ziół leczniczych, zioła do  palenia do  celów medycznych, 
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, lecznicze napary zioło-
we, leki ziołowe, olejki lecznicze, papierosy beztytoniowe do  celów 
medycznych, substytuty tytoniu do  celów medycznych, terpentyna 
do  celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do  celów farma-
ceutycznych, 31 rośliny, nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny żywe, 
rośliny domowe, drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny doniczkowe, 
rośliny naturalne (żywe), bulwy do  rozmnażania roślin, mieszanki 
ziaren roślin dzikich, naturalne rośliny i  kwiaty, artykuły spożywcze 
dla zwierząt zawierające wyciągi z  roślin, nasiona, cebulki i  rozsady 
do hodowli roślin, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], 
cebulki roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrod-
niczych, ziarna naturalne, nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], 
nieprzetworzone nasiona oleiste, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki 
wodne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aroma-
ty i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetne-
go, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki wodne, 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papieroso-
we, bloczki bibułki papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szla-
chetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty 
do tytoniu, beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku 
medycznego], fajki do  palenia mentolowych zamienników tytoniu, 
japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa ziołowa [za-
mienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły 
dla palaczy, snus, rappee, snus bez tytoniu, snus z tytoniem, substy-
tuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka, 
tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, 
tytoń bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papiero-
sów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, 
tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu, tytoń luzem, 
do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, 
tytoń surowy, tytoń w  liściach, wyroby tytoniowe, zestaw do  skrę-
cania papierosów, zioła do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu 
[kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, osłony na azjatyckie 
długie fajki do  tytoniu, papier higroskopijny do  tytoniu, papierowe 
ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory, popiel-
niczki, produkty tytoniowe przeznaczone do  ogrzewania, przybory 
do  czyszczenia fajek, przyrządy do  obcinania papierosów, ręczne 
urządzenia do  wstrzykiwania tytoniu w  papierowe rolki, skrobaczki 
do fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące do papie-
rosów elektronicznych, stojaki na  fajki [przybory dla palaczy], tacki 
do  fajek, torby na  fajki, torebki na  fajki, ubijaki do  fajek, urządzenia 
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących się patycz-
ków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu 
w celu wdychania, urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdy-
chania, wyciory do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ust-
niki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do pa-
pierosów, ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania 
w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania jako 
alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do  papiero-
sów elektronicznych, kartridże do  papierosów elektronicznych, na-
boje do  kartridżów do  papierosów elektronicznych, papierosy elek-
troniczne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, płyn do  papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku 
w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia 
elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do  inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych 

(111) 333177 (220) 2019 12 03 (210) 507499
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) TaCTICa PhaRMaCeUTICaLS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CORTeST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne za  wyjąt-
kiem implanty chirurgiczne oraz preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do  celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do  celów medycznych, leki 
dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze suplementy diety, 
płyny farmaceutyczne, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki 
do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceu-
tyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe 
leki przeciwzapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu 

(111) 333178 (220) 2019 12 03 (210) 507504
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) aLLIBO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanson FRanCUSKIe Lane PeRFUMy POCZUJ SIĘ 
WyJĄTKOWO
(540) 

(531) 26 04 02, 27 05 01
(510), (511) 3 perfumy i  produkty perfumeryjne, mieszaniny zapa-
chowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, 35 
publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w  zakresie planowania 
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, pro-
mocja sprzedaży, usługi sprzedaży w tym sprzedaży on-line związane 
z perfumami, produktami perfumeryjnymi, produktami kosmetyczny-
mi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów 
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-
-line, usługi reklamowe mające na  celu promowanie handlu elektro-
nicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu 

(111) 333179 (220) 2019 12 03 (210) 507505
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) LIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOOR no2 ReSTaURanT
(540) 

(591) czarny
(531) 29 01 08, 27 05 01, 27 07 01, 26 11 03, 26 11 08
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, usługi ba-
rowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, ka-
feterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje samoobsługowe, usłu-
gi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, restauracje z  grillem, 
usługi mobilnych restauracji, restauracje dla turystów, usługi restauracji 
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hiszpańskich, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi restauracji fast-fo-
od, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji serwujących 
tempurę, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi barów i  re-
stauracji, rezerwacja stolików w  restauracjach, informacja o  usługach 
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje oferujące 
dania na wynos, usługi w zakresie restauracji [brasserie], udostępnianie 
opinii na temat restauracji, usługi restauracji z daniami ramen, usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
agencji w zakresie rezerwacji restauracji, zapewnianie żywności i napo-
jów w restauracjach, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
usługi biur podróży w  zakresie rezerwowania restauracji, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, serwowanie żywności 
i  napojów dla gości w  restauracjach, oferowanie żywności i  napojów 
w  restauracjach i  barach, serwowanie żywności i  napojów w  restau-
racjach i barach, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i  soba, usługi restauracji, w  których mięso przygotowuje się 
na  oczach klientów, usługi rezerwacji miejsc w  restauracjach, usługi 
cateringu zewnętrznego, catering w  kafeteriach szybkiej obsługi, or-
ganizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi ca-
teringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel 
i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym 
krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych 

(111) 333180 (220) 2019 12 03 (210) 507506
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW CaRS
(540) 

(591) szary, jasnoszary, turkusowy, ciemnoturkusowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 01 15 23, 26 01 01, 
26 01 03, 26 13 25
(510), (511) 39 wynajem samochodów, wynajem łodzi, wynajem 
autokarów, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi taksówek, 
usługi kierowców, usługi car-sharingu 

(111) 333181 (220) 2019 12 03 (210) 507507
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) MIRaI CLInIC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRaI CLInIC
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 41 usługi edukacji pozaszkolnej, 42 badania naukowe 
w  dziedzinie medycyny i  fizjoterapii, prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie medycyny i fizjoterapii, 43 usługi restauracyjne, usługi 
gastronomiczne, usługi cateringowe (przygotowywanie i dostarcza-
nie posiłków), usługi hotelowe, usługi tymczasowego zakwaterowa-
nia, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi szpitali, 
usługi medyczne, usługi fizjoterapii 

(111) 333182 (220) 2019 12 03 (210) 507508
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FIngROW InSURanCe
(540) 

(591) szary, jasnoszary, zielony, ciemnozielony
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w  spra-
wach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach 

(111) 333183 (220) 2019 12 03 (210) 507509
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKO-BIałORUSKI Fundusz Spójności
(540) 

(591) szary, czerwony, srebrny, różowy, zielony, ciemnozielony
(531) 03 07 07, 27 05 01, 29 01 15, 26 03 04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakresie zarzą-
dzania personelem, fakturowanie, usługi podatkowe, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rekrutacja personelu 

(111) 333184 (220) 2019 12 03 (210) 507510
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nIeBIeSKI WRÓBeL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 333185 (220) 2019 12 03 (210) 507511
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) agROCheM PUłaWy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Człuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DobroMag
(540) 

(591) zielony, brązowy
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tek-
stów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, 
przygotowywanie reklam w  tym papierowych, radiowych, telewi-
zyjnych, prezentowanie produktów w  mediach, za  pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży na-
wozów, preparatów, środków chemicznych i  agrochemicznych dla 
osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub 
reklamowych, komunikacja marketingowa z  wykorzystaniem me-
diów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa 
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(111) 333186 (220) 2019 12 03 (210) 507515
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW MeDIa
(540) 

(591) szary, jasnoszary, fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe 

(111) 333187 (220) 2019 12 03 (210) 507516
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 10
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SaRCOFRen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 333188 (220) 2019 12 03 (210) 507517
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) OKRĘgOWa SPÓłDZIeLnIa MLeCZaRSKa W BIDZInaCh, 
Bidziny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sarad
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 29 przetwory z owoców i warzyw, 30 produkty z nasion 
zbóż, w tym ryż, 31 korzenie spożywcze 

(111) 333189 (220) 2019 12 03 (210) 507518
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) CZaJKOWSKI aDaM nOKOn, Borowina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nOKOn
(510), (511) 37 malowanie powierzchni budynków, budowa nieru-
chomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i  budowlanych, budowa domów na  zamówienie, mon-
taż [instalacja] konstrukcji budynków, budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa sklepów, budownictwo, budowa budynków 
na zamówienie, budowa ścian, konsultacje budowlane, wznoszenie 
centrów handlowych, odnawianie wnętrz budynków, budowa bu-
dynków mieszkalnych i  komercyjnych, naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń budowlanych, montaż izolacji do  budynków, 
usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, budowa-
nie nieruchomości, konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, 
usługi budowlane, usługi zarządzania budową, budowa bloków 
mieszkalnych, budowa ścian działowych we wnętrzach, malowanie 
budynków, konserwacja nieruchomości, udzielanie informacji on-
-line związanych ze  wznoszeniem budynków, udzielanie informacji 
związanych z odbudową budynków, przygotowywanie terenu pod 
budowę, usługi doradztwa budowlanego, budowa pomieszczeń, 
izolowanie budynków, budowa obiektów wypoczynkowych, usługi 
malowania dekoracyjnego, sprzątanie nieruchomości, budowa biur, 
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem budyn-

ków, budowa galerii, udzielanie informacji związanych z konstrukcją 
budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków, przekształcenie obiektów biznesowych, 
rozbiórka budynków, budowa fundamentów budynków, sprzątanie 
placów budowy, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, budo-
wanie domów, usługi hydrauliczne i szklarskie, udzielanie informacji 
związanych z  renowacją budynków, usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi instalacji 
dachów, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, konstruk-
cja i  naprawa budynków, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa kompleksów biz-
nesowych, usługi izolacyjne, nadzór budowlany, wznoszenie budyn-
ków i  innych konstrukcji, konserwacja i  naprawa budynków, wzno-
szenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektem budowy, 
usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, usługi budowlane w zakre-
sie stawiania budynków, budowa części budynków, 42 projektowa-
nie techniczne i doradztwo, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
profesjonalne doradztwo w  zakresie wzornictwa przemysłowego, 
świadczenie usług w  zakresie projektowania wnętrz budynków, 
projektowanie budynków przemysłowych, doradztwo w  zakresie 
projektowania konstrukcyjnego, planowanie [projektowanie] biu-
rowców wielopiętrowych, projektowanie pomiarów geodezyjnych, 
projektowanie instalacji i  urządzeń przemysłowych, profesjonalne 
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi doradcze zwią-
zane z  projektowaniem budynków, usługi projektowania, usługi 
projektowania dotyczące architektury, doradztwo techniczne zwią-
zane z projektowaniem, usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektowe 
związane z  nieruchomościami, projektowanie budowlane, plano-
wanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] 
budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie domów, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komer-
cyjnych, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane 
z architekturą, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie 
budynków, planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstruk-
cjach, planowanie [projektowanie] restauracji, projektowanie wnętrz 
komercyjnych, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania kon-
strukcji, projektowanie wnętrz budynków, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, projektowanie 
analiz wykonalności w  zakresie projektów, oceny techniczne zwią-
zane z  projektowaniem, projektowanie centrów handlowych, usłu-
gi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 
projektowanie hoteli 

(111) 333190 (220) 2019 12 03 (210) 507519
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW FInanCIaL
(540) 

(591) szary, jasnoszary, złoty, pomarańczowy
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania 

(111) 333191 (220) 2019 12 03 (210) 507520
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) gRZĄDZIeL KRZySZTOF, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DgS
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(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 16 03 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 blacha w postaci płyt i arkuszy, blacha stalowa cienka, 
drobne wyroby metalowe, folia aluminiowa, folie metalowe do  za-
wijania i pakowania, formy odlewnicze metalowe, kabiny stosowane 
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, kapsle do butelek 
metalowe, kapsle metalowe do korkowania, metalowe klipsy do za-
mykania torebek, opakowania blaszane z białej blachy, pojemnik, ka-
sety i paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, zamknięcia 
do  pojemników metalowe, zamknięcia do  pudełek, metalowe, za-
tyczki i korki metalowe, zatyczki jako wyroby żelazne, zatyczki meta-
lowe, 7 elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, pakowanie, 
etykieciarki formy jako części maszyn, frezarki, giętarki, gwinciarki 
do nakrętek, imaki do narzędzi do obrabiarek, maszyny do drukowa-
nia na  cienkiej blasze, maszyny do  grawerowania, maszyny do  na-
noszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do  przetwórstwa metali, 
maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny odlewnicze 
i do formowania, narzędzia jako części maszyn, obrabiarki, obudowy 
jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, pakowarki, podajni-
ki jako części maszyn, suporty jako części maszyn, tokarki, urządze-
nia do  malowania, wytłaczarki, walcarki deseniujące, 16 materiały 
opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, 
maty papierowe, pudełka z  papieru lub kartonu, torby papierowe, 
tuby z tektury, 20 klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania tore-
bek, korki do butelek, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe 
do butelek, niemetalowe kapsle do korkowania, zamknięcia do bute-
lek nie ze szkła, metalu lub gumy, 37 lakierowanie, regeneracja ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych 

(111) 333192 (220) 2019 12 03 (210) 507523
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW ManageMenT
(540) 

(591) szary, jasnoszary, jasnoniebieski, niebieski
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, biura 
pośrednictwa pracy 

(111) 333193 (220) 2019 12 03 (210) 507525
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW PLaZa

(540) 

(591) szary, ciemnoróżowy
(531) 07 15 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, agencje nie-
ruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością 

(111) 333194 (220) 2019 12 03 (210) 507527
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) heTManOWSKI TOMaSZ angORa eXPORT-IMPORT,  
Budzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hurtownia odzieży angORa SeCOnD-hanD & OUTLeT 
STOCK
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 26 04 02, 26 04 18, 26 11 01, 26 11 08, 29 01 13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i  hurtowa następujących towa-
rów: odzież, obuwie, akcesoria na szyję, nakrycia głowy 

(111) 333195 (220) 2019 12 03 (210) 507528
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) KOKOCIŃSKI anDRZeJ CenTRUM FInanSOWe SynTeCh II, 
Szubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SynTeCh
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi kon-
sultingowe w  zakresie księgowości podatkowej, doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, doradztwo i  pomoc w  zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w  zakresie ana-
lizy biznesowej, konsultacje w  dziedzinie wycen biznesowych, 36 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w  zakresie ubezpieczeń pracow-
niczych, doradztwo ubezpieczeniowe w  zakresie ubezpieczeń pra-
cowniczych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, konsultacje 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], wycena majątku ruchomego 

(111) 333196 (220) 2019 12 03 (210) 507530
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) STeLMaCh BaRBaRa, STeLMaCh KaMIL eTeRnO  
SPÓłKa CyWILna, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eterno
(540) 

(531) 05 03 15, 27 05 01, 26 01 18
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
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jadalne, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owoców, owoce kan-
dyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoho-
lu, owoce w puszkach  chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pektyna do  celów spożywczych, pikle, 
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], przekąski 
na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], pyłki kwiato-
we jako żywność, sałatki warzywne, soki roślinne do gotowania, sos 
żurawinowy [kompot], warzywa konserwowane, warzywa w  pusz-
kach, kiszone warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konser-
wowane, 30 chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciasto, ciastka, wyroby 
cukiernicze, czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owoco-
we [słodycze], herbata, napoje na  bazie herbaty, herbata mrożona, 
herbatniki, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, 
karmelki [cukierki], kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup [sos], 
lody spożywcze, lód do  napojów chłodzących, lód naturalny lub 
sztuczny, muesli, naleśniki, napary inne niż do  celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, tarty (z owocami), cheeseburgery, kanapki z pa-
rówką [hot dog], miód, musy deserowe, musztarda, pesto [sos], pizza, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoho-
lowe napoje z soków owocowych bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do  lemoniady, nektary 
owocowe, bezalkoholowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syropy do napojów, cydr bezalkoholowy, 33 cydr, likiery, miód pitny, 
rum, whisky, wino, wódka 

(111) 333197 (220) 2019 12 03 (210) 507531
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) ChOSZCZeWSKI DaRIUSZ gUn eagLe RUSZnIKaRnIa, 
Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gun eagle rusznikarnia
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, żółty, brązowy
(531) 26 01 01, 23 03 01, 23 03 05, 03 07 01, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 13 broń i  amunicja, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, 
37 nagwintowywanie luf broni, ponowne czernienie broni, naprawa 
lub konserwacja broni palnej, konserwacja i naprawa broni lotniczej, 
konserwacja, serwis i naprawa systemów broni, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej 

(111) 333198 (220) 2019 12 03 (210) 507532
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW aUDyT COMPLIanCe
(540) 

(591) szary, jasnoszary, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami potrzebujący-
mi finansowania, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu 

(111) 333199 (220) 2019 12 03 (210) 507533
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WeSOły WRÓBeL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 

(111) 333200 (220) 2019 12 03 (210) 507534
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW ReaL eSTaTe
(540) 

(591) szary, jasnoszary, zielony, ciemnozielony
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością 

(111) 333201 (220) 2019 12 03 (210) 507535
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW PROPeRTy
(540) 

(591) szary, jasnoszary, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29 01 14, 01 15 23, 27 05 01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, wycena nieruchomości 

(111) 333202 (220) 2019 12 03 (210) 507538
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) Philip Morris Products S a , neuchatel (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) F6 Lang
(510), (511) 34 tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fa-
jek, tytoń do  żucia, tabaka, kretek [papierosy ziołowe], snus [tytoń 
do stosowania doustnego], substytuty tytoniu nie do celów medycz-
nych, papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do podgrzewa-
nia, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego ni-
kotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, bibułki pa-
pierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na  tytoń, 
papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręca-
nia papierosów, zapalniczki, zapałki 
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(111) 333203 (220) 2019 12 03 (210) 507542
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) KOWaLCZyK agaTa agRO FOnDS COnSULTIng,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SilforTi
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa 

(111) 333204 (220) 2019 12 03 (210) 507543
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) ZIeLIŃSKI RaFał TeRMWaLL, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beskid Zdrój
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 06 01 02, 06 01 04
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, 
woda źródlana, napoje izotoniczne 

(111) 333205 (220) 2019 12 03 (210) 507544
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLU hURTOWegO MegaTOR B  
nOWICKa-ŻURaWSKa, R  ŻURaWSKI SPÓłKa JaWna, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORahUMUS agro
(540) 

(591) zielony, ciemnobrązowy, biały
(531) 26 01 01, 26 04 02, 26 11 06, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w  przemyśle, pracach 
badawczych, fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnic-
twie, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa 
sztuczne, nawozy sztuczne, mieszaniny gaszące ogień, środki do harto-
wania i lutowania, produkty chemiczne do konserwowania artykułów 
żywnościowych, substancje garbujące, kleje stosowane w przemyśle, 5 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo-
wania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszcze-
nia robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze 

(111) 333206 (220) 2019 12 03 (210) 507545
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW DeBTS
(540) 

(591) szary, jasnoszary, zielony, ciemnozielony
(531) 01 15 23, 27 05 01, 29 01 14

(510), (511) 36 doradztwo w  zakresie długów, agencje ściągania 
wierzytelności, doradztwo w  sprawach finansowych, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej 

(111) 333207 (220) 2019 12 03 (210) 507546
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW TRaDe
(540) 

(591) szary, jasnoszary, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 26 01 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, usługi pośrednictwa w  handlu, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontak-
towania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania 

(111) 333208 (220) 2019 12 03 (210) 507547
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) FIngROW COnSULTIng gROUP SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIngROW BUSIneSS
(540) 

(591) szary, jasnoszary, granatowy, ciemnoniebieski
(531) 26 01 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej 

(111) 333209 (220) 2019 12 03 (210) 507548
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) M2g SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) m2g
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pienięż-
ne i  bankowe, usługi inwestycyjne, usługi finansowo-inwestycyjne, 
usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, finansowe i inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
informacja finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie 
finansów 

(111) 333210 (220) 2019 12 03 (210) 507549
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 10
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLTReS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 333211 (220) 2020 06 02 (210) 514218
(151) 2021 01 12 (441) 2020 09 28
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(732) RUgała JanUSZ aRCOTeCh, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Beauty Limited
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produk-
tów: kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, bal-
samy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje do twarzy i cia-
ła, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, 
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, 
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakie-
ry do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetycz-
ne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, 
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic 
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki 
kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, an-
typerspiranty, żele kosmetyczne, pudry i  talki kosmetyczne, maski 
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, 
maseczki do  ciała, maseczki do  włosów, maseczki do  skóry, oczysz-
czające maseczki do  twarzy, maseczki nawilżające do  skóry, żelowe 
maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, 
do  celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako 
kosmetyki, maseczki do  stóp do  pielęgnacji skóry, maseczki do  rąk 
do  pielęgnacji skóry, przybory i  urządzenia do  pielęgnacji urody, 
w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urzą-
dzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, 
urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznok-
ci, prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące 
do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do ma-
sażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, le-
czenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonofore-
zy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser 
frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL 

(111) 333212 (220) 2013 04 19 (210) 413302
(151) 2020 08 25 (441) 2013 08 05
(732) TeLeWIZJa POLSaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZneS POLSaT
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, jasnozielony, biały
(531) 26 04 01, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-
-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny, deko-
dery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe 
nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do tele-
fonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce 
na laptopy, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektronicz-
ne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, 16 kalendarze, 
książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, ko-
miksy, fotografie, broszury, publikacje drukowane, notesy, pióra, dłu-
gopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, 
koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
25 odzież, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napo-
je bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam 
telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na  cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania 

i  prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o  działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyza-
cja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych, badania 
rynkowe, zestawienia statystyczne, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w  zakresie aukcji publicznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, 
informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, badań mar-
ketingowych, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, doradz-
twa w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
prognoz ekonomicznych, ekspertyz w  zakresie wydajności przed-
siębiorstw, informacji handlowej, księgowości, marketingu, pomocy 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 
36 analizy finansowe, informacje bankowe, doradztwo w sprawach fi-
nansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo 
w  zakresie długów, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzenie fi-
nansami, informacje finansowe, maklerstwo finansowe i ubezpiecze-
niowe, ekspertyzy do celów podatkowych, sponsorowanie finansowe, 
usługi maklerów papierów wartościowych, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, prowadzenie portali internetowych zakresie finansów, 
ubezpieczeń, podatków i nieruchomości, 38 usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i tele-
wizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyła-
nie informacji tekstowej i  obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz 
satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale kompute-
rowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych 
i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomu-
nikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualno-
ści, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu 
do  światowej sieci komputerowej, prognoz pogody, wyszukiwarek 
internetowych, zarządzania kontami abonentów, 41 produkcja fil-
mów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, 
informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów 
i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, publikowanie książek, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za  pośrednictwem tele-
wizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, pisanie scenariuszy, organizowanie i  realizacja spek-
takli, koncertów, widowisk plenerowych, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów, seminariów, konkursów edukacyjnych, 
przedstawienia teatralne, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcoję-
zycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych 

(111) 333213 (220) 2019 11 22 (210) 507082
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) SZUnKe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPTeKa PULS
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 02 09 01, 26 11 02, 26 11 05, 26 11 12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna stacjonarna oraz online środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz online 
w  związku ze  sprzętem medycznym, usługi sklepów detalicznych 
online związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, 
usługi handlu detalicznego stacjonarnego oraz online w  zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej 
oraz online w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży deta-
licznej stacjonarnej oraz online w związku z produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz online w związku 
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z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 44 porady w  za-
kresie farmakologii, przygotowywanie i  wydawanie lekarstw, spo-
rządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie 
receptur w aptekach, udzielanie informacji dotyczących medycyny, 
udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i  wydawania 
leków, udzielanie informacji farmaceutycznych, udzielanie infor-
macji pacjentom w  zakresie zażywania leków, usługi doradcze do-
tyczące farmaceutyków, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące 
produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i  informacyjne 
świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane z  produktami 
farmaceutycznymi, usługi doradcze i  informacyjne związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, usługi doradcze świadczone przez 
apteki, usługi doradcze w  zakresie farmakologii, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w  zakresie sporządza-
nia leków recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, 
doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pie-
lęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, udzielanie informacji 
w  zakresie suplementów diety i  odżywiania, udzielanie informacji 
związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], doradztwo dotyczące ochrony zdrowia  

(111) 333214 (220) 2019 11 22 (210) 507089
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) SZUnKe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROgeRIa InTeRneTOWa PULS dla zdrowia
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 02 09 01, 26 11 02, 
26 11 05, 26 11 12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w  zakresie artykułów i  produktów kosmetycznych, dermokosme-
tycznych, sprzętu medycznego, urządzeń medycznych, suplemen-
tów diety, produktów dietetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
stacjonarnej oraz on-line w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetyczny-
mi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz 
on-line w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicz-
nej stacjonarnej oraz on-line w  związku z  produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej stacjonarnej oraz on-line w związku 
z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 44 doradztwo 
świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i  urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji 
urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane 
z  pielęgnacją skóry, doradztwo w  zakresie dietetyki i  odżywiania, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, udzielanie informacji w za-
kresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], doradztwo dotyczące ochrony zdrowia 

(111) 333215 (220) 2019 12 20 (210) 508288
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) KaCZKOWSKa MaRTa WInnICe DWÓR WILKOWICe, 
Wilkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WInIaRnIa DWORSKa
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw, spektakli, organizowanie i ob-

sługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), prowadzenie za-
jęć fitness, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, imprezy kulturalne, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz kon-
kursy z nagrodami, udostępniania basenu, siłowni, salonów fitness, 
kręgielni, pola golfowego, boisk do  siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej, tenisa, jazdy konnej, stołów do bilardu i ping-ponga, usługi 
klubów nocnych, usługi instruktorów sportowych, 43 biura zakwate-
rowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, organizo-
wanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, 
pokoi dla podróżnych, miejsc w  pensjonatach, rezerwacje miejsc 
w  hotelach, usługi w  zakresie obozów wakacyjnych, ocena zakwa-
terowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, organi-
zowanie posiłków w  hotelach, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, przygotowywanie posiłków 
i  dań na  zamówienie, usługi cateringowe, bary, bary szybkiej ob-
sługi, catering, herbaciarnie, kafeterie, koktajlbary, stołówki, bufety, 
restauracje samoobsługowe, oferujące dania na wynos, restauracje 
z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hote-
lowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyj-
ne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na  ze-
brania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych 
naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego 

(111) 333216 (220) 2019 12 24 (210) 508488
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) STUDIO ag SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO ag
(510), (511) 16 wydawnictwa, katalogi, makiety architektoniczne, 
gotowe projekty domów, rysunki, prospekty, książki, materiały re-
klamowe papierowe i  piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, ka-
lendarze, obrazy, reprodukcje, litograficzne przedmioty sztuki, ryty, 
dekoracje teatralne, papeteria, 41 usługi wydawnicze, edukacja w za-
kresie budownictwa, architektury, organizacja i obsługa konferencji, 
sympozjów, kongresów, publikowanie książek, 42 projektowanie 
techniczne w  zakresie: architektury, konstrukcji, technologii, branż 
i urbanistyki, projektowanie architektury budynków i ich otoczenia, 
usługi w zakresie architektury i dekoracji wnętrz, architektury zieleni, 
ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie w zakresie budownic-
twa przemysłowego, doradztwo w  sprawach budownictwa i  infra-
struktury, organizacja i  prowadzenie spraw innowacyjno-wdroże-
niowych dot  przedsięwzięć z  zakresu budownictwa, ekspertyzy 
budowlane 

(111) 333217 (220) 2020 02 14 (210) 510182
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) SeRWaCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, goleniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S
(540) 

(531) 19 03 03, 26 04 03, 26 04 04, 27 05 01
(510), (511) 16 opakowania z  tektury, z  papieru, z  tworzyw sztucz-
nych, opakowania z nadrukiem, etykiety, plansze, stojaki reklamowe, 
kalendarze, książki, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, obwoluty, koperty, pudełka kartonowe i z papieru, torby do pa-
kowania z papieru i z tworzyw sztucznych 
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(111) 333218 (220) 2020 02 14 (210) 510183
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) SeRWaCh SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZILnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, goleniów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeRWaCh
(510), (511) 16 opakowania z  tektury, z  papieru, z  tworzyw sztucz-
nych, opakowania z nadrukiem, etykiety, plansze, stojaki reklamowe, 
kalendarze, książki, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, obwoluty, koperty, pudełka kartonowe i z papieru, torby do pa-
kowania z papieru i z tworzyw sztucznych 

(111) 333219 (220) 2020 02 14 (210) 510223
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) FUnDaCJa naTURe FOUnDaTIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n naTURa organica
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 05 16, 05 05 20, 25 01 13, 25 01 25, 27 05 01, 27 05 05, 
29 01 12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecz-
nicze, herbaty odchudzające do  celów leczniczych, herbaty z  ziół 
do  celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do  palenia do  celów 
leczniczych, kąpiele lecznicze, nalewki i  napary do  celów leczni-
czych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka 
do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, 
kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielo-
kwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina 
jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napo-
jów inne niż oleje esencyjne 

(111) 333220 (220) 2020 03 27 (210) 511938
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) TUTaJeWSKa aLICJa FIRMa hanDLOWa POLeX, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) giamo
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy 

(111) 333221 (220) 2020 04 24 (210) 512849
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) KOTRa ROMan, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DaChSySTeM
(540) 

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 07 03 11, 07 03 12, 26 11 01, 
26 11 06, 26 11 12, 26 03 23, 26 04 01, 26 04 05
(510), (511) 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej i  hurtowej, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej także za pośrednictwem Internetu takich towarów jak: 
dachówki oraz blachodachówki, rynny, okna dachowe, elementy 
kominowo-wentylacyjne, narzędzia dekarskie, akcesoria dachowe, 

blacha, chemia budowlana, papa i gont, cegły, drewno budowlane, 
izolacje budynków, systemy dociepleń, 37 budownictwo, ciesiel-
stwo, usługi dekarskie, usługi budowlane 

(111) 333222 (220) 2020 04 28 (210) 512968
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) FUnDaCJa naTURe FOUnDaTIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jamu Jamu
(540) 

(531) 05 05 23, 26 11 02, 26 11 08, 27 05 01, 27 05 04
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecz-
nicze, herbaty odchudzające do  celów leczniczych, herbaty z  ziół 
do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów lecz-
niczych, nalewki i  napary do  celów leczniczych, okłady, kompresy, 
balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 
30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, kawa nie-
naturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, 
gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne 
niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne 

(111) 333223 (220) 2020 05 30 (210) 514128
(151) 2020 12 24 (441) 2020 09 07
(732) LenZ BaRTOSZ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lenz Properties
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), administrowanie sprawami finansowy-
mi dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredy-
tami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomo-
ści na  rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finan-
sowanie nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwe-
stowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na  rzecz osób trze-
cich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], 
odbieranie długów z  tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko 
nieruchomości], organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowa-
nie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i  najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki 
pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie 
dotyczące powiernictwa w  zakresie nieruchomości, planowanie fi-
nansów w  zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w  nieru-
chomości, pobieranie podatków od  nieruchomości komercyjnych, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomo-
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ści, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla 
właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nierucho-
mości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń 
na  nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieru-
chomości, udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i  wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i  sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości w  zakresie wynaj-
mu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i sprzedażą budynków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi agencji w  zakresie dzierżawy nieruchomo-
ści, usługi agencji w  zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi ba-
dawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi bankowości in-
westycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe w zakre-
sie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe 
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności 
nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy 
nieruchomości, usługi finansowe w  zakresie nieruchomości, usługi 
finansowe w  zakresie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania 
w  nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nie-
ruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nie-
ruchomości, usługi powiernicze w  zakresie nieruchomości, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczenio-
we w  zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w  zakresie 
inwestowania w  nieruchomości, usługi w  zakresie nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w  majątek nieruchomy, usługi w  zakresie odnawiania dzier-
żawy nieruchomości, usługi w  zakresie odstąpienia od  dzierżawy 
nieruchomości, usługi w  zakresie porozumień dotyczących nieru-
chomości [usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieru-
chomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakre-
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usłu-
gi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wykazów nie-
ruchomości związanych z  wynajmem domów i  mieszkań, usługi 
zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w  zakresie 
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i  nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nierucho-
mościami w  systemie timesharingu, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z  obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z  pomieszczeniami przemysłowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z loka-
lami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomo-
ści [w  imieniu osób trzecich], wycena finansowa majątku osobiste-
go i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena i  zarządzanie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finanso-
we nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych 
z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomo-
ści dzierżawionych, wynajem nieruchomości, wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości i  mająt-
ku, zabezpieczanie środków finansowych na  zakup nieruchomości, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapew-
nianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie 
finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-

ścią, zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami 

(111) 333224 (220) 2020 06 03 (210) 514325
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 13
(732) DOMaŃSKI KaMIL, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIna BROWaR RegIOnaLny
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18, 26 13 01, 27 05 01
(510), (511) 32 piwo, piwo pszeniczne, piwo bezalkoholowe, piwo 
słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo i  produkty piwowarskie, czarne 
piwo [piwo ze słodu palonego], piwo pełne jasne, piwo typu koźlak, 
piwo jasne typu ale, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie piwa, kwas chlebowy [napo-
je bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, bezalko-
holowe napoje słodowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, piwo 
górnej fermentacji, piwo dolnej fermentacji, piwo kraftowe, piwo ni-
skoalkoholowe, piwo typu ale, piwo typu lager, piwo typu Pils, piwo 
niepasteryzowane, piwo niefiltrowane, piwo ciemne, piwo jasne 

(111) 333225 (220) 2020 06 05 (210) 514447
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) aTK POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zamość (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUMa WSChODU
(510), (511) 32 piwo, piwo pszeniczne, piwo bezalkoholowe, piwo 
słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo i  produkty piwowarskie, czarne 
piwo [piwo ze słodu palonego], piwo pełne jasne, piwo typu koźlak, 
piwo jasne typu ale, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie piwa, kwas chlebowy [napo-
je bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, bezalko-
holowe napoje słodowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, piwo 
górnej fermentacji, piwo dolnej fermentacji, piwo kraftowe, piwo ni-
skoalkoholowe, piwo typu ale, piwo typu lager, piwo typu Pils, piwo 
niepasteryzowane, piwo niefiltrowane, piwo ciemne, piwo jasne 

(111) 333226 (220) 2020 07 16 (210) 516123
(151) 2020 12 29 (441) 2020 09 14
(732) ŚCIBIOR BOŻena, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niwa-Med
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 03, 01 07 19
(510), (511) 44 usługi w  zakresie leczenia medycznego, usługi po-
radnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi opieki 
medycznej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi 
medyczne, usługi lekarskie, kliniki medyczne 
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(111) 333227 (220) 2019 10 30 (210) 506256
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) TULPLaST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Paczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 16, 26 01 18
(510), (511) 6 metalowe wyroby z branży ogrodzeniowej, ogrodzenia 
metalowe, metalowe akcesoria siatkowe: przelotki, śruby mocujące, 
naciągi, napinacze do siatki, opaski, metalowe akcesoria panelowe: 
obejmy do  słupów ogrodzeniowych, obejmy narożne i  końcowe, 
elementy mocujące: klamry, złącza mostkowe, łączniki paneli, śruby 
hakowe, elementy dystansowe, metalowe akcesoria do  ogrodzeń 
przenośnych i  kutych: klamry, obejmy, kątowniki, maskownice za-
padkowe, wciągniki do drutu, mocowanie słupów ogrodzeniowych, 
19 materiały budowlane niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, 
niemetalowe akcesoria do ogrodzeń, akcesoria z tworzywa: kaptur-
ki i zaślepki, maskownice śrub, profile z tworzywa sztucznego, kraty 
nie  z  metalu, niemetalowe materiały budowlane, prefabrykowane 
betonowe bloki i  fundamenty, konstrukcyjne elementy niemetalo-
we dla budownictwa, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
za  pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz sprzedaż wy-
syłkowa towarów obejmujących: metalowe wyroby z  branży ogro-
dzeniowej, ogrodzenia metalowe, siatki ogrodzeniowe, metalowe 
akcesoria siatkowe: przelotki, śruby mocujące, naciągi, napinacze 
do siatki, opaski, metalowe akcesoria panelowe: obejmy do słupów 
ogrodzeniowych, obejmy narożne i  końcowe, elementy mocujące-
-klamry, złącza mostkowe, łączniki paneli, śruby hakowe, elementy 
dystansowe, metalowe akcesoria do  ogrodzeń przenośnych i  ku-
tych: klamry, obejmy, kątowniki, maskownice zapadkowe, wciągniki 
do drutu, mocowanie słupów ogrodzeniowych, materiały budowla-
ne niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe akcesoria 
do ogrodzeń, akcesoria z tworzywa: kapturki i zaślepki, maskownice 
śrub, profile z tworzywa sztucznego, kraty nie z metalu, niemetalowe 
materiały budowlane, mechanizmy do barier, ogrodzeń, drzwi i bra-
mek, akcesoria do  bram, zamki bramowe i  akcesoria montażowe, 
takie jak: nasadki na słupki ogrodzeniowe, przelotki do mocowania 
drutu, uchwyty podporowe, dystanse obejmy, automatyka do bram, 
prefabrykowane betonowe bloki i  fundamenty, konstrukcyjne ele-
menty niemetalowe dla budownictwa, akcesoria meblowe, akcesoria 
tapicerskie, usługi przedstawicielskie, 37 usługi w zakresie montażu 
ogrodzeń, krat do odgradzania nieruchomości, posesji, placów bu-
dowy i podobnych obiektów oraz związane z tym roboty naziemne, 
usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod bu-
dowę, wykonywanie instalacji budowlanych, przebudowy, remon-
ty, usługi w zakresie wykonywania robót wykończeniowych, usługi 
w zakresie prac rozbiórkowych, remonty i rewaloryzacja budynków, 
gospodarczych, przemysłowych, mieszkalnych, w  tym domów jed-
no-i  wielorodzinnych, nadzór inwestorski, nadzór wykonawczy, 44 
usługi w zakresie projektowania i urządzania przestrzeni zielonej wo-
kół budynków biurowych i handlowych, domków jednorodzinnych 
oraz osiedli mieszkalnych 

(111) 333228 (220) 2019 11 12 (210) 506634
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 13
(732) glencore agriculture Czech s r o , Uście nad łabą (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaMOJSKI

(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 07 01 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 olej, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, oliwa z  oli-
wek, oleje jadalne, tłuszcze, tłuszcze jadalne, tłuszcze spożywcze, 
mieszane oleje roślinne do  celów spożywczych, oleje spożywcze, 
oleje roślinne, tłuszcze roślinne do  gotowania, tłuszcze roślinne 
do żywności 

(111) 333229 (220) 2020 06 05 (210) 514432
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) LaMeLa InWeSTyCJe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siema SIeMIany
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 43 ośrodki wypoczynkowe 

(111) 333230 (220) 2019 12 06 (210) 507764
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) Santander Merchant Platform Solutions, S L , Boadilla del 
Monte (eS)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g
(540) 

(531) 27 05 21, 26 04 01, 26 04 09
(510), (511) 9 programy komputerowe do  przetwarzania płatno-
ści finansowych obejmujące umożliwienie weryfikacji i  autoryzacji 
kart, sprawdzanie oszustw i bezpieczny transfer pieniędzy na konta 
handlowe, elektroniczne terminale płatnicze, mianowicie urządze-
nia do  płatności kartami magnetycznie kodowanymi, urządzenia 
do  płatności za  pomocą magnetycznych kart pamięci, urządzenia 
do otrzymywania płatności gotówkowych, takie jak karty kredytowe, 
karty debetowe, karty sklepowe, karty bankowe, karty obciążenio-
we, karty podarunkowe lub inne karty płatnicze oraz mikroproceso-
ry zawierające dane konta, elektroniczne interfejsy do wyświetlania, 
mianowicie urządzenia do  odczytu do  użytku w  uwierzytelnianiu 
bezgotówkowych środków płatniczych i  urządzenia do  odczytu 
do  użytku w  identyfikacji bezgotówkowych środków płatniczych, 
terminale elektroniczne do elektronicznego przetwarzania płatności 
kartą kredytową, elektroniczne urządzenia do wprowadzania kodu 
pin, terminale do  elektronicznej płatności opłat za  pomocą kart 
kredytowych, urządzenia elektroniczne do użytku w przetwarzaniu 
transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do  obsłu-
gi transakcji finansowych, takich jak płatności kartami płatniczymi, 
kartami bankowymi, kartami kredytowymi, kartami debetowymi, 
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kartami przedpłaconymi i  kartami płatniczymi, aplikacje oprogra-
mowania komputerowego do obsługi płatności finansowych za po-
średnictwem telefonów komórkowych, elektroniczne urządzenia 
weryfikacyjne do  weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart przedpła-
conych i/lub kart płatniczych, publikacje elektroniczne i  do  pobra-
nia, mianowicie czasopisma, dzienniki, biuletyny, artykuły, podręcz-
niki, sprawozdania i raporty zawierające informacje dotyczące usług 
przetwarzania płatności elektronicznych, zapobiegania oszustwom 
i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarzania płatności 
elektronicznych, oceny ryzyka w odniesieniu do usługi przetwarza-
nia płatności elektronicznych, analizy danych transakcji płatniczych 
dla firm zarejestrowanych na  nośnikach komputerowych, dane 
do  pobrania, mianowicie publikacje w  postaci czasopism, biulety-
nów, artykułów, podręczników i  raportów oraz oprogramowania 
do użytku w usługach przetwarzania płatności, zapobiegania oszu-
stwom i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarzania 
płatności elektronicznych, oceny ryzyka w związku z elektronicznym 
przetwarzaniem płatności, analizą danych transakcji płatniczych 
dla firm, publikacje elektroniczne w postaci biuletynów, czasopism, 
dzienników, podręczników, infografiki, sprawozdań i raportów zwią-
zanych z  badaniami dotyczącymi kwestii finansowych i  badaniami 
dotyczącymi danych transakcji płatniczych i  trendów transakcji, 36 
usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, usługi autoryza-
cji kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, kart ban-
kowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych i  innych kart 
płatniczych, elektroniczny transfer środków i  elektroniczne usługi 
płatnicze, przetwarzanie transakcji dokonywanych za  pomocą kart 
kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, 
kart obciążeniowych, kart podarunkowych, innych kart płatniczych 
i mikroprocesorów zawierających dane konta, transfer z karty na kar-
tę oraz mobilna bankowość i  płatności, przetwarzanie transakcji 
kredytowych i  debetowych przez łącze telekomunikacyjne, usługi 
portfela elektronicznego (usługi w  zakresie płatności), mianowicie 
elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne płatności gotów-
kowe typu peer-to-peer, transakcje kartami kredytowymi i debeto-
wymi, elektroniczne transakcje gotówkowe, bankowość elektronicz-
na za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczny 
transfer środków, elektroniczne usługi przetwarzania transakcji płat-
ności w punkcie sprzedaży, usługi przetwarzania transakcji poczto-
wych jako płatności, usługi przetwarzania transakcji telefonicznych 
jako płatności, usługi przetwarzania cyklicznych transakcji płatni-
czych, usługi kont handlowych, mianowicie przetwarzanie transakcji 
płatniczych, zarządzanie ryzykiem finansowym, usługi w  zakresie 
zapobiegania kradzieży tożsamości i  oszustwom związane z  prze-
twarzaniem płatności finansowych dokonywanych za  pomocą kart 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążenio-
wych, kart podarunkowych, kart sklepowych, kart przedpłaconych 
i  innych kart zawierających mikroprocesory z danymi konta banko-
wego w wielu walutach dla rachunków handlowych w formie usług 
weryfikacji płatności i  funduszy oraz usług autoryzacji kart kredy-
towych, usługi finansowe związane z  bezpieczną obsługą danych 
i usług transakcji finansowych online w celu bezpiecznego transfe-
ru pieniędzy między bankami, ich klientami i kontami handlowymi, 
mianowicie zapewnianie bezpiecznych transakcji handlowych i opcji 
płatności, finansowe analizy i konsultacje, wymiana danych finanso-
wych między instytucjami finansowymi i ich klientami, usługi finan-
sowe związane z analizą danych dotyczących transakcji płatniczych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich 
wyżej wymienionych usług, 42 elektroniczne monitorowanie pra-
widłowego funkcjonowania i wydajności czytników kart i urządzeń 
elektronicznych do obsługi transakcji finansowych i transakcji zwią-
zanych z nimi, w tym autoryzacji i przetwarzania płatności dokony-
wanych za pomocą kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepo-
wych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, 
innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierających szczegóły 
konta, elektroniczne monitorowanie prawidłowego funkcjonowa-
nia i wydajności urządzeń elektronicznych do pobierania informacji 
przechowywanych na  kartach kredytowych, kartach debetowych, 
kartach sklepowych, kartach bankowych, kartach obciążeniowych, 
kartach podarunkowych, innych kartach płatniczych i  mikroproce-
sorach zawierających dane konta, elektroniczne monitorowanie pra-
widłowego funkcjonowania i wydajności elektronicznych urządzeń 
weryfikujących do  weryfikacji autentyczności kart kredytowych, 
kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciąże-

niowych, kart podarunkowych, innych kart płatniczych i  mikropro-
cesorów zawierających dane konta, usługi dostawcy aplikacji (aSP) 
w  zakresie oprogramowania aplikacji do  telefonów komórkowych 
i  bezprzewodowych komputerów przenośnych w  celu umożliwie-
nia użytkownikom dokonywania płatności elektronicznych i  otrzy-
mywania, odkupywania i  zarządzania elektronicznymi paragonami 
i  kuponami elektronicznymi, dzierżawa, wynajem i  wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu komputerowego, oprogramowania i programów, 
usługi szyfrowania danych 

(111) 333231 (220) 2019 12 09 (210) 507785
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) RaInBOW TOURS SPÓłKa aKCyJna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RaInBOW archipelag Beztroski
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 21
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne 
rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hote-
li, posiłków, transportu, 35 usługi reklamy, zarządzanie administra-
cyjne hotelami, 39 prowadzenie agencji i  biur turystycznych oraz 
usługi turystyczne (z  wyjątkiem rezerwacji hoteli i  pensjonatów), 
organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym 
rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek 
typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz 
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowe-
go, w  tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu 
wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym: 
barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu 
powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośred-
nictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania 
oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe 
i  turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów waka-
cyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, pro-
wadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów 
turystycznych, moteli, kempingów, usługi barowe oraz posiłków re-
stauracyjnych, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, 
kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych 

(111) 333232 (220) 2019 12 09 (210) 507786
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) RaInBOW TOURS SPÓłKa aKCyJna, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) archipelag Beztroski
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne 
rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hote-
li, posiłków, transportu, 35 usługi reklamy, zarządzanie administra-
cyjne hotelami, 39 prowadzenie agencji i  biur turystycznych oraz 
usługi turystyczne (z  wyjątkiem rezerwacji hoteli i  pensjonatów), 
organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym 
rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek 
typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz 
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowe-
go, w  tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu 
wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym: 
barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu 
powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośred-
nictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania 
oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe 
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i  turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów waka-
cyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, pro-
wadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów 
turystycznych, moteli, kempingów, usługi barowe oraz posiłków re-
stauracyjnych, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, 
kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych 

(111) 333233 (220) 2019 12 09 (210) 507788
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) gOgIVIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wielkiepomaganie pl
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski, czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 29 01 15, 27 05 01, 02 09 16, 02 09 01, 25 07 08, 26 04 04
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama 
radiowa, reklama w  czasopismach, reklama korespondencyjna, re-
klama typu „płać za  kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszech-
nianie reklam 

(111) 333234 (220) 2019 12 09 (210) 507791
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) STaL-SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STaL SeRVICe
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski
(531) 26 04 04, 26 04 07, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 metalowe pręty zbrojeniowe, zbrojenia metalowe do be-
tonu, zbrojeniowe (materiały-) dla budownictwa [metalowe], metalowe 
kratownice przestrzenne, kosze metalowe, metalowe kosze dachowe 
do użytku w budownictwie, walcówka, siatki metalowe, pręty żebrowa-
ne, konstrukcje metalowe dla budownictwa, stal, stal walcowana, stal 
konstrukcyjna, stal prętowa, stalowe materiały budowlane, ramy stalowe 
do budynków, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstruk-
cji, zbrojenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, słupy 
stalowe, konstrukcje stalowe, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, 
prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, 
zbrojenia metalowe do betonu, zbrojeniowe (materiały-) dla budownic-
twa [metalowe], metalowe kratownice przestrzenne, kosze metalowe, 
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, walcówka, siatki 
metalowe, pręty żebrowane, konstrukcje metalowe dla budownictwa, 
stal, stal walcowana, stal konstrukcyjna, stal prętowa, stalowe materiały 
budowlane, ramy stalowe do budynków, modułowe, prefabrykowane, 
stalowe szkielety konstrukcji, zbrojenia stalowe do użytku w budowie 
podłóg betonowych, słupy stalowe, konstrukcje stalowe, metalowe 
prefabrykaty konstrukcyjne, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 35 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej metalowych materiałów zbro-
jeniowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej konstrukcji metalo-
wych dla budownictwa, usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej stali, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej zbrojeń stalowych, usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej konstrukcji stalowych, usługi sprzedaży hur-
towej i  detalicznej stalowych materiałów budowlanych, 37 zbrojenie 
budynków, budowa konstrukcji stalowych na  budynki, prace budow-
lane w zakresie konstrukcji stalowych, informacja budowlana, konsulta-
cje budowlane, 40 obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, produkcja 
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych 

(111) 333235 (220) 2019 12 09 (210) 507792
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) SUFRyD MałgORZaTa eUROCenT, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurocent
(540) 

(591) zielony, żólty, ciemnożólty, pomarańczowy, czerwony, 
niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 27 05 03, 27 05 21, 27 05 25, 26 13 25, 29 01 15
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, agencja reklamo-
wa, 40 usługi drukowania 

(111) 333236 (220) 2020 02 13 (210) 510175
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) KOSaRSKI gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STahOO
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 1 środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, środki dyspergujące olej, 
oleje do  konserwacji żywności, oleje do  przemysłowego garbowania 
skór, chemikalia do  odbarwiania olejów, środki chemiczne do  oczysz-
czania oleju, preparaty konserwujące stosowane w  murarstwie, z  wy-
jątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb 
i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], 
oleje do wyprawiania skór, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, ole-
je przekładniowe, dodatki chemiczne do olejów, olej przekładniowy, 2 
oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, 3 oleje czyszczące, 
4 oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], olej do oświe-
tlania, oleje do  smarowania, olej napędowy, olej ze  smoły węglowej, 
oleje do konserwacji murów, oleje zwilżające, olej rybi, niejadalny, pre-
paraty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu przyborów ku-
chennych, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej kostny do ce-
lów przemysłowych, olej słonecznikowy do celów przemysłowych, oleje 
do tkanin, olej rycynowy do celów przemysłowych, oleje do konserwacji 
skór, oleje do farb, oleje silnikowe, 5 olej gorczycowy do celów medycz-
nych, olej rycynowy do celów medycznych, suplementy diety zawierają-
ce olej lniany, 6 metalowe urządzenia do parkowania rowerów, skrzynki 
do narzędzi z metalu [puste], skrzynki na narzędzia metalowe [puste], 
metalowe pojemniki do wymiany oleju, 7 dynama do rowerów, sepa-
ratory para-olej [odolejacze pary], narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, narzędzia [części maszyn], imaki do narzędzi do obrabiarek, 
narzędzia rolnicze, inne niż o  napędzie ręcznym, pistolety [narzędzia 
na  naboje wybuchowe], maszyny do  montażu rowerów, elektryczne 
narzędzia do  ostrzenia krawędzi nart, pneumatyczne wysysarki oleju 
odpadowego, 8 narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], przyrządy tnące 
[narzędzia ręczne], szpachle [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi 
ręcznych], kątowniki [narzędzia], narzędzia do  skórowania zwierząt, 
młotki nitownicze [narzędzia], noże do obróbki skóry [narzędzia ręczne], 
narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], pilśniarki [narzędzia ręczne], 
pilśniarki [narzędzia], piły [narzędzia ręczne], kopyta szewskie [narzędzia 
ręczne], klucze [narzędzia], zapadki [narzędzia], gwintownice [narzędzia 
ręczne], narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, narzędzia do wyciąga-
nia gwoździ, przycinarki do rur [narzędzia], narzędzia do zbierania owo-
ców [narzędzia ręczne], czerpaki [narzędzia ręczne], ubijaki do  gruntu 
[narzędzia], frezy [narzędzia], diamenty szklarskie [części narzędzi ręcz-
nych], rozprężacze [narzędzia ręczne], wytłaczarki [narzędzia ręczne], 
wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], grabie [narzędzia], łopaty 
[narzędzia], szpadle [narzędzia], żelazka [narzędzia ręczne nieelektrycz-
ne], narzędzia formierskie, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], dłuta 
wklęsłe [narzędzia ręczne], narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia 
ręczne], przecinaki obręczowe [narzędzia ręczne], narzędzia ogrodni-
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cze, obsługiwane ręcznie, ostrza [narzędzia ręczne], brzeszczoty do pił 
[części narzędzi ręcznych], młotki [narzędzia ręczne], oplatarki [narzę-
dzia ręczne], moździerze do tłuczenia [narzędzia ręczne], tłuczki [narzę-
dzia ręczne], pistolety [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], 
kadzie odlewnicze [narzędzia ręczne], tarniki, tarki [narzędzia ręczne], 
nitownice [narzędzia ręczne], grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], 
przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], narzędzia skrawające 
[narzędzia ręczne], kurki [narzędzia ręczne], świdry [narzędzia ręczne], 
narzędzia ręczne do przygotowywania gleby, narzędzia rolnicze, obsłu-
giwane ręcznie, tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, kopaczki 
[narzędzia ręczne], bijaki [narzędzia], narzędzia do dziurkowania biletów, 
oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], dziurkacze rewolwerowe [narzę-
dzia ręczne], przebijaki [narzędzia], koparki do rowów [narzędzia ręcz-
ne], skrobaki [narzędzia ręczne], pasy na  narzędzia, pilniki [narzędzia], 
skrzynki uciosowe [narzędzia], miechy do kominków [narzędzia ręczne], 
narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, napinacze drutu i taśm 
metalowych [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do  ostrzenia krawę-
dzi nart, rączki do narzędzi ręcznych, obieraczki do warzyw [narzędzia 
ręczne], 9 odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, ognioodporna 
odzież, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, odzież kulood-
porna, 10 narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, odzież spe-
cjalna używana w salach operacyjnych, odzież kompresyjna, 11 światła 
rowerowe, urządzenia do  oczyszczania oleju, odzież ogrzewana elek-
trycznie, lampy kierunkowe do rowerów, 12 rowery, nóżki do rowerów, 
łańcuchy rowerowe, kierownice do rowerów, opony rowerowe, koła zę-
bate do rowerów, hamulce do rowerów, błotniki do rowerów, obręcze 
kół do rowerów, korby rowerowe, silniki do rowerów, piasty do rowerów, 
pedały do  rowerów, pompki do  rowerów, szprychy do  rowerów, koła 
do rowerów, siodełka rowerowe, ochraniacze ubrania na koła do rowe-
rów, rowery trójkołowe dostawcze, dętki do rowerów, ramy do rowerów, 
pokrycia siodełek rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, kosze przy-
stosowane do  rowerów, sakwy [kosze] boczne przystosowane do  ro-
werów, sakwy rowerowe, dzwonki do  rowerów, rowery elektryczne, 
przyczepy do  przewożenia rowerów, przyczepki rowerowe, 16 narzę-
dzia do słojowania i marmurkowania, torby papierowe do użytku przy 
sterylizacji narzędzi medycznych, 17 olej izolacyjny do transformatorów, 
oleje izolacyjne, 18 torby na narzędzia (puste), paski skórzane [inne niż 
odzież], 19 urządzenia niemetalowe do  parkowania rowerów, 20 po-
krowce na odzież [szafa], pokrowce na odzież [magazynowanie], skrzyn-
ki na  narzędzia, niemetalowe, puste, niemetalowe pojemniki do  wy-
miany oleju, 21 narzędzia do czyszczenia, ręczne, elementy napinające 
do odzieży, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, 24 bielizna kąpielowa, 
z wyjątkiem odzieży, 25 odzież dla kierowców samochodowych, kaptu-
ry [odzież], paski [odzież], odzież, futra [odzież], kombinezony [odzież], 
odzież gotowa, majtki dziecięce [odzież], nauszniki [odzież], odzież dla 
rowerzystów, okrycia wierzchnie [odzież], dzianina [odzież], gabardyna 
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], fartuchy [odzież], mufki [odzież], 
kieszenie do  odzieży, pikowane kurtki [odzież], kurtki [odzież], odzież 
papierowa, woalki, welony [odzież], odzież gimnastyczna, odzież z imi-
tacji skóry, odzież ze skóry, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], 
kapelusze papierowe [odzież], odzież zawierająca substancje odchudza-
jące, odzież haftowana, odzież z lateksu, odzież z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi LeD, 26 sznurki do  odzieży, oczka do  odzieży, falbany 
do odzieży, 28 stacjonarne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych 
rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], 29 ma-
sło kokosowe [olej kokosowy], olej rzepakowy jadalny, oleje spożywcze, 
spożywczy olej kukurydziany, olej z orzecha palmowego do żywności, 
spożywczy olej sezamowy, olej palmowy jadalny, olej z oliwek jadalny, 
olej kostny, jadalny, olej słonecznikowy do  celów spożywczych, olej 
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], spożywczy olej kokosowy, 
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, olej sojowy spożywczy, 
37 renowacja odzieży, czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, steryli-
zacja narzędzi medycznych, instalacja narzędzi na placach budowy, 40 
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, szycie odzie-
ży na miarę, przeróbki odzieży, 45 wypożyczanie odzieży 

(111) 333237 (220) 2019 12 09 (210) 507793
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) DUDCZaK eLŻBIeTa, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Terapia Bezpiecznego Wnętrza
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 333238 (220) 2019 12 09 (210) 507795
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) ShORTLIST COnSULTIng SPÓłKa JaWna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ShORTLIST
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26 11 22, 26 13 25, 14 03 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, or-
ganizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wspar-
cie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
doradztwo przetargowe, usługi relacji z mediami, zarządzanie relacjami 
z klientami, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klien-
tami, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, planowanie strategii mar-
ketingowych, strategiczna analiza biznesowa, opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, usługi w zakresie strategii biznesowych, planowanie strategiczne 
dla działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo bizneso-
we w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzi-
nie strategii biznesowej, usługi doradcze w zakresie strategii w działalno-
ści gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii dzia-
łalności gospodarczej, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dzie-
dzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, opracowywanie 
pomysłów dla ekonomii biznesu, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi outsourcin-
gu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie 
biznesowe centrami konferencyjnymi, 36 wyceny finansowe w związku 
z  odpowiedzią na  ogłoszenia przetargowe, usługi doradcze w  zakresie 
strategii finansowych, 41 udostępnianie informacji online na temat stra-
tegii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, kursy szko-
leniowe w  zakresie planowania strategicznego związanego z  reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, usługi szkoleniowe, usługi szkolenia 
personelu, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia 
w  dziedzinie biznesu, szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, 
usługi szkolenia w  dziedzinie zarządzania, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizowanie seminariów i konferencji, organizo-
wanie spotkań i  konferencji, organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, 45 doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych 

(111) 333239 (220) 2019 12 09 (210) 507796
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) POLSKIe WyDaWnICTWO MUZyCZne, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pbm POLSKa BIBLIOTeKa MUZyCZna
(540) 

(591) czarny
(531) 29 01 08, 27 05 01
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(510), (511) 9 nośniki dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, taśmy i pły-
ty audio-video, komputerowe dyskietki, dyski, płyty CD, płyty DVD i inne 
cyfrowe nośniki do nagrywania, 16 książki, broszury, plakaty, nuty, par-
tytury, materiały do nauczania, materiały instruktażowe i dydaktyczne, 
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 35 gromadzenie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać 
i kupować w hurtowniach z artykułami i wydawnictwami muzycznymi 
oraz w księgarniach, księgarniach patronackich, księgarniach interneto-
wych z tymi artykułami, a także na stronach www i on-line, publikowanie 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie, pozyskiwa-
nie, systematyzacja i obrót komputerowymi bazami danych, promocja 
muzyki polskiej, wydawnictw muzycznych w  rozumieniu handlowym, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przedstawicielstwo 
podmiotów zagranicznych w zakresie rozpowszechniania wydawnictw 
muzycznych, organizowanie wystaw, targów w  celach handlowych 
i  reklamowych, 40 prowadzenie działalności poligraficznej w  zakresie 
wydawnictw muzycznych, introligatorstwo, 41 organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i sztuki, organizowanie targów, konferencji, sympo-
zjów i kongresów o tematyce związanej z działalnością muzyczną, publi-
kowanie, wydawanie nut, książek oraz innych wydawnictw o tematyce 
muzycznej w zapisie drukowanym, elektronicznym i w systemie Brail’a, 
wydawanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nutowych materiałów 
wykonawczych, organizowanie koncertów i spektakli, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 45 prowadze-
nie obrotu prawami autorskimi i licencjami 

(111) 333240 (220) 2019 12 09 (210) 507799
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) CaRgOTOR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaRK LOgISTyCZny MałaSZeWICZe
(540) 

(591) szary, niebieski, zielony
(531) 29 01 13, 26 11 05, 26 11 09, 27 05 01
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowanie dróg ko-
lejowych, budowa linii kolejowych, konserwacja torów kolejowych, 
39 transport kolejowy, transport towarów koleją, wynajmowanie 
transportu kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, rezerwowa-
nie transportu kolejowego, dostawa towarów drogą kolejową, usługi 
kolejowego transportu towarowego, usługi w zakresie organizowa-
nia transportu kolejowego 

(111) 333241 (220) 2019 12 09 (210) 507803
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) BeCPaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FILMBeC
(510), (511) 16 folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia samoprzy-
legająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji 

(111) 333242 (220) 2019 12 09 (210) 507809
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) ORLeCKI JaKUB aMBeR, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cazz STaInLeSS STeeL
(540) 

(531) 27 05 01

(510), (511) 14 metale szlachetne i  ich stopy, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne i  półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne 

(111) 333243 (220) 2019 12 09 (210) 507810
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) JUSZCZaK JOanna aKUSTReFa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKUSTReFa
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01 15 03, 26 04 13, 26 04 22, 25 05 25, 27 05 01, 27 05 24, 
29 01 13
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne 
do pojazdów, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, 
kable rozruchowe do silników, prostowniki prądu, urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych 

(111) 333244 (220) 2019 12 09 (210) 507813
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KeTOFaRM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 

(111) 333245 (220) 2019 12 09 (210) 507819
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) KUJaWSKa neLa, Chobienia (PL);
KOWaLOWa haLIna, Chobienia (PL);
JaROSZ KaTaRZyna, Rudna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaOLa SZKOła DLa WyBITnIe UZDOLnIOnyCh
(540) 

(591) zielony
(531) 04 03 20, 24 17 08, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 36 usługi związane z  majątkiem nieruchomym, wyna-
jem nieruchomości, pomieszczeń biurowych, usługi związane z ad-
ministrowaniem i  zarządzaniem nieruchomościami, dzierżawa lub 
wynajem budynków, 39 transport, transport pasażerski, organizacja 
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek, 41 na-
uczanie, kształcenie-usługi nauczania, kształcenia, usługi w zakresie 
działalności dydaktyczno-szkoleniowej, organizowanie, prowadze-
nie i  obsługa: kursów, szkoleń, edukacja językowa-nauczanie języ-
ków obcych, lekcje baletu, lekcje gimnastyki artystycznej, usługi 
edukacyjne związane z jogą, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 333246 (220) 2019 12 09 (210) 507821
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) CaLIK JaCeK PIOTR, Kąty Wrocławskie (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Old Town Clinic
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 07 01 24, 24 13 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 44 usłu-
gi medyczne 

(111) 333247 (220) 2019 12 09 (210) 507825
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) CaRgOTOR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOgISTICS PaRK MaLaSZeWICZe
(540) 

(591) szary, niebieski, zielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 11 05, 26 11 09
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowanie dróg ko-
lejowych, budowa linii kolejowych, konserwacja torów kolejowych, 
39 transport kolejowy, transport towarów koleją, wynajmowanie 
transportu kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, rezerwowa-
nie transportu kolejowego, dostawa towarów drogą kolejową, usługi 
kolejowego transportu towarowego, usługi w zakresie organizowa-
nia transportu kolejowego 

(111) 333248 (220) 2019 12 09 (210) 507832
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) SeLMag SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Selmag
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 03, 26 11 01, 26 11 05, 26 11 08
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty do  nawożenia 
gleby, 6 konstrukcje metalowe dla budownictwa, zbiorniki metalo-
we, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu, opakowa-
nia blaszane, 7 maszyny dla górnictwa, maszyny rolnicze do  robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, 
maszyny do wydobycia wody, pompy, kompresory i dmuchawy, 19 
niemetalowe materiały i  elementy budowlane oraz konstrukcyjne, 
35 usługi w  zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz za  po-
mocą środków komunikacji elektronicznej w  związku ze  sprzedażą 
maszyn, urządzeń i konstrukcji wykorzystywanych w górnictwie, bu-
downictwie, rolnictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, jak również 
wyrobów przemysłu chemicznego: nawozów i środków poprawiają-
cych właściwości gleby 

(111) 333249 (220) 2019 12 09 (210) 507837
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) gOOD4WaLL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MagIC WaLL

(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 26 11 01, 26 11 05, 
26 11 08, 26 11 10
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, 19 pokrycia ścienne nie z metalu, 20 
dekoracje wiszące [ozdoby], 40 drukowanie, drukowanie 3D, 42 pro-
jektowanie dekoracji wnętrz 

(111) 333250 (220) 2019 12 09 (210) 507838
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) CaLIK JaCeK PIOTR, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKaDeMIa DeRMaTOSKOPII dr Jacek Calik
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 16 03 17, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 44 usłu-
gi medyczne 

(111) 333251 (220) 2019 12 09 (210) 507839
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) STeRna WOJCIeCh TaMI PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO 
USłUgOWe, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czytam pl KSIĘgaRnIa InTeRneTOWa
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 02 09 14, 20 07 02, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 jednorazowe maty do przewijania niemowląt, pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane płyty 
kompaktowe CD, DVD i  inne nośniki, pliki multimedialne do  pobrania, 
w tym książki, filmy, muzyka, taśmy z nagraniami, książki elektroniczne, 
książki audio, audiobook, oprogramowanie utrwalone na nośnikach CD, 
DVD i innych oraz do pobrania, pobieralne gry komputerowe, zaprogra-
mowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie kompute-
rowe], gry wideo nagrane na  dysku [oprogramowanie komputerowe], 
gry wideo [gry komputerowe] w  formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, urządzenia odsłuchowe do monitoro-
wania niemowląt, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia 
wideo do monitorowania niemowląt, 10 akcesoria do karmienia niemow-
ląt: smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia nie-
mowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, 12 wózek dla niemowląt 
z usuwalnymi wspornikami, rowery dziecięce, składane wózki dziecięce, 
samochodowe foteliki dziecięce, wózki na kółkach dla dzieci, wózki dzie-
cięce spacerowe, 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, almanachy 
[roczniki], arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, arty-
kuły do korektowania i ścierania, artykuły papiernicze do pisania, artykuły 
piśmiennicze, artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, atlasy, 
biurowe artykuły papiernicze, bloki [artykuły papiernicze], czasopisma 
[periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane ma-
teriały edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, gazety, kalendarze, 
kartki papieru [wkłady], kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, komiksy, komiksy [książki], koperty [artykuły piśmienne], 
książeczki do kolorowania, krzyżówki, książki, materiały drukarskie i intro-
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ligatorskie, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do de-
koracji, materiały do opakowywania, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, materiały introligatorskie do książek i dokumentów, notatniki 
[notesy], ochronne okładki na książki, okładki, obwoluty [artykuły papier-
nicze], papier i karton, papierowe materiały biurowe, papierowe materiały 
dydaktyczne, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], terminarze, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i mo-
delarzy, zakładki do książek, 25 wyprawki dla niemowląt, wyprawki dzie-
cięce [odzież], 28 zabawki, gry, gry planszowe, gry karciane, gry fabularne, 
gry-łamigłówki, gry muzyczne, gry towarzyskie, gry akcji zręcznościowe, 
wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki do użytku w wózkach dzie-
cięcych, sprzęt sportowy, zabawkowy sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt 
sportowy, 35 usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, usługi księgarni w  zakresie dystrybucji towarów takich jak 
książki, broszury, publikacje, komiksy, gazet, publikacji periodycznych, 
w tym dzienniki, czasopisma, almanachy [roczniki], publikacje edukacyjne 
i naukowe, pomoce dydaktyczne i naukowe, administrowanie i organiza-
cja usług sprzedaży wysyłkowej, w tym oferowanej online w Internecie, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w sklepach, na odległość, w tym świadczone online w dzie-
dzinie towarów takich jak materiały drukowane w tym książki, broszury, 
publikacje, komiksy, gazety, publikacje periodyczne, w  tym dzienniki, 
czasopisma, almanachy (roczniki), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w sklepach, na odległość, w tym świadczone online w dziedzinie towarów 
takich jak gry, zabawki, utrwalone na nośnikach oprogramowanie, muzy-
ka, filmy i inne publikacje treści obrazowych, tekstowe i multimedialnych, 
pomoce dydaktyczne i naukowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w sklepach, na odległość, w tym świadczone online w dziedzinie towarów 
takich jak artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, 
artykuły dla plastyków, pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprze-
daż produktów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów 
lojalnościowych dla klientów, usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, usługi w zakresie zamówień online, reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień online, udostępnianie kata-
logów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, informacja handlowa i marketingowa, organizacja i przepro-
wadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością wydaw-
niczą, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i za-
rządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, 
prezentowanie towarów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szczególności 
Internetu, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi reklamowe 
związane z  książkami, zamówienia handlowe, komputerowe zarządza-
nie plikami za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania informacji 
za pośrednictwem Internetu, 41 warsztaty w celach kulturalnych, organi-
zowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, imprezy kulturalne, organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych 

(111) 333252 (220) 2019 12 09 (210) 507840
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SZMyT SZyMOn PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-
hanDLOWO-USłUgOWe DORa eKSPORT-IMPORT, Lwówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZyMOnÓWKa
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwatero-
wania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żyw-
ności, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, 
kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z  własnym za-
pleczem, produktami i  transportem, pensjonaty, restauracje samo-
obsługowe, rezerwacja miejsc w  pensjonatach, rezerwacje miejsc 
w  hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi oso-
bistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i  wyjazdami], usługi restauracyjne, 

usługi rezerwacji pokojów, usługi w  zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na  zebrania, wynajmowanie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów 

(111) 333253 (220) 2019 12 09 (210) 507841
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) SZMyT SZyMOn PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-
hanDLOWO-USłUgOWe DORa eKSPORT-IMPORT, Lwówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szymonówka
(540) 

(591) szary, biały, zielony
(531) 06 01 02, 06 01 04, 12 01 03, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufe-
ty], motele, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produkta-
mi i  transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja 
miejsc w  pensjonatach, rezerwacje miejsc w  hotelach, stołówki, usługi 
barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych kucharzy, usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjaz-
dami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krze-
seł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów 

(111) 333254 (220) 2019 12 09 (210) 507842
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) DUDCZaK eLŻBIeTa, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Safe Interior Therapy
(510), (511) 44 usługi zdrowotne w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 333255 (220) 2019 12 10 (210) 507862
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) COTe aZUR PaRFUM DanIeL SPÓłKa JaWna, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h: horizon TeChnOLOgy
(540) 

(591) czewony, czarny
(531) 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 21, 24 17 07, 24 17 02, 
29 01 12
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry ochronne dla kierowców, okulary polaryzacyjne, okulary przeciw-
słoneczne 

(111) 333256 (220) 2019 12 10 (210) 507863
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) COTe aZUR PaRFUM DanIeL SPÓłKa JaWna, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estillo
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 15
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(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry ochronne dla kierowców, okulary polaryzacyjne, okulary przeciw-
słoneczne 

(111) 333257 (220) 2019 12 10 (210) 507864
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) a  naTTeRMann & CIe  gMBh, Kolonia (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ja ŻyCIe
(540) 

(591) czarny, ciemnożółty
(531) 26 13 01, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne zawierające informacje me-
dyczne oraz porady i wskazówki dotyczące stylu życia w zakresie me-
dycyny i farmaceutyki, a także w zakresie układu trawiennego, zdro-
wia układu trawiennego oraz powiązanych zagadnień medycznych 
i  farmaceutycznych, 41 programy informacyjne o  charakterze edu-
kacyjnym oferujące porady medyczne i wskazówki dotyczące stylu 
życia, odnoszące się do  układu trawiennego i  zdrowia układu tra-
wiennego, udostępnianie biuletynów informacyjnych oraz informa-
cji w mediach drukowanych i elektronicznych, jak również poprzez 
bezpłatną telefoniczną infolinię, w celach edukacyjnych, w zakresie 
medycyny i  farmaceutyki, a  także w  zakresie układu trawiennego, 
zdrowia układu trawiennego oraz powiązanych zagadnień medycz-
nych i farmaceutycznych 

(111) 333258 (220) 2019 12 10 (210) 507868
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) Philip Morris Products S a , neuchâtel (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) LInK FIne BRIghT
(510), (511) 34 tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fa-
jek, tytoń do  żucia, tabaka, kretek [papierosy ziołowe], snus [tytoń 
do stosowania doustnego], substytuty tytoniu nie do celów medycz-
nych, papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do podgrzewa-
nia, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego ni-
kotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, bibułki pa-
pierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na  tytoń, 
papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręca-
nia papierosów, zapalniczki, zapałki 

(111) 333259 (220) 2019 12 10 (210) 507874
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) KReISeL-TeChnIKa BUDOWLana SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KReISeL anTyMRÓZ 1000
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 04 17, 26 04 18, 27 05 01, 27 07 01, 27 05 02, 29 01 13
(510), (511) 1 chemiczne środki przeciw zamarzaniu, dodatki che-
miczne do  farb i  powłok powierzchniowych, dodatki chemiczne 
do przyspieszania wiązania betonu, dodatki chemiczne do zapraw, 

dodatki chemiczne do  betonu, domieszki do  ochrony przed mro-
zem, mieszanki uodparniające na  czynniki pogodowe [chemikalia], 
środki do  impregnacji betonu i  zapraw, odmrażacze, preparaty za-
pobiegające zamarzaniu, dodatki przyspieszające utwardzanie, do-
datek przyspieszający wiązanie dyspersyjnych tynków i farb (akrylo-
wych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, mieszanki chemiczne 
do  zastosowania przy ulepszaniu betonu, mieszaniny chemiczne 
do wzmacniania betonu, dodatki chemiczne do uplastyczniania be-
tonu, środki konserwujące do betonu (poza farbami i olejami), mie-
szanki chemiczne do pielęgnacji betonu 

(111) 333260 (220) 2019 12 10 (210) 507875
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) DUMana JULIa PUFIKa-PUFy I FOTeLe, nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeROTOnIna 
(510), (511) 25 akcesoria na  szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia 
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłonecz-
ne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], gol-
fy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry 
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztor-
miaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], muf-
ki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na  głowę [odzież], topy 
[odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszo-
wa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kasz-
mirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezo-
ny [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla 
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], 
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki 
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 
[odzież], odzież z  imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, 
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki dam-
skie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheong-
sams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, 
damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, ko-
szule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszu-
le eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, 
koszulki polo, koszule z  kołnierzykiem, koszule z  dzianiny, szerokie 
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki 
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawa-
mi, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami 
z  przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, 
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie 
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, 
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódnicz-
ki baletowe, taśmy do  spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie 
ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodnia-
mi dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowaty-
mi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezo-
ny, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry 
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgol-
fem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze 
skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, 
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze 
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z ba-
wełny, krótkie płaszcze [do  samochodu], płaszcze i  kurtki futrzane, 
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki bu-
drysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki fu-
trzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, 
ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, 
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki 
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kaptu-
rem, krótkie luźne kurtki do  pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, 
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełnia-
ne, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pom-
ponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztuczne-
go futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, 
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kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry 
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na  głowę, 
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie 
szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki 
do  zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecię-
ce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych 

(111) 333261 (220) 2019 12 10 (210) 507876
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) DUMana JULIa PUFIKa-PUFy I FOTeLe, nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeROTOnIna 
(540) 

(531) 27 05 01, 24 17 02
(510), (511) 25 akcesoria na  szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia 
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłonecz-
ne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], gol-
fy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry 
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztor-
miaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], muf-
ki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na  głowę [odzież], topy 
[odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszo-
wa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kasz-
mirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezo-
ny [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla 
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], 
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki 
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 
[odzież], odzież z  imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, 
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki dam-
skie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheong-
sams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, 
damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, ko-
szule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszu-
le eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, 
koszulki polo, koszule z  kołnierzykiem, koszule z  dzianiny, szerokie 
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki 
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawa-
mi, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami 
z  przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, 
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie 
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, 
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódnicz-
ki baletowe, taśmy do  spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie 
ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodnia-
mi dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowaty-
mi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezo-
ny, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry 
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgol-
fem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze 
skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, 
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze 
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z ba-
wełny, krótkie płaszcze [do  samochodu], płaszcze i  kurtki futrzane, 
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki bu-
drysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki fu-
trzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, 
ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, 
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki 
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kaptu-
rem, krótkie luźne kurtki do  pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, 
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełnia-

ne, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pom-
ponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztuczne-
go futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, 
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry 
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na  głowę, 
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie 
szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki 
do  zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecię-
ce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych 

(111) 333262 (220) 2019 12 10 (210) 507879
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) hOLISTIC PhySIO CenTRUM RehaBILITaCJI hOLISTyCZneJ 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holistic physio CenTRUM RehaBILITaCJI hOLISTyCZneJ
(540) 

(531) 02 07 25, 26 01 03, 26 01 14, 26 04 01, 26 04 05, 26 04 14, 27 05 01
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poru-
szanie się, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 41 nauka w zakresie 
sportu, nauka gimnastyki, zapewnianie kursów szkoleniowych, 44 
usługi medyczne 

(111) 333263 (220) 2019 12 10 (210) 507885
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) PFeIFeR & Langen gmbh & Co Kg, Kolonia (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodkie łączy
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 19
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, 30 cukier, melasa, syropy spożyw-
cze, fondanty, słodziki naturalne, cukier płynny, 31 pasze, materiały 
paszowe, mieszanki paszowe nie  do  celów leczniczych, mieszanki 
paszowe uzupełniające nie do celów leczniczych, wapno do paszy, 
dodatki do paszy nie do celów leczniczych, karmy dla zwierząt, wy-
słodki buraczane 

(111) 333264 (220) 2019 12 11 (210) 507914
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) eUROZeT RaDIO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meloradio  najprzyjemniejsza muzyka 
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i  au-
diowizualne, programy komputerowe do  wykorzystania w  relacji 
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne 
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania-
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, 
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski kompu-
terowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do  nagrań 
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa-



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 201

rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw-
cze, elektroniczne publikacje w  tym publikacje dźwięku, 16 mate-
riały reklamowe wykonane z  papieru, materiały drukowane, afisze, 
czasopisma drukowane, publikacje prasowe, rysunki, albumy, bro-
szury, kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, 
wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papierni-
cza, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, 
banery wykonane z  papieru lub kartonu, komiksy, postery i  plaka-
ty, materiały z  tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne 
z  życzeniami, materiały do  nauczania, 25 odzież, t-shirty, obuwie, 
nakrycia głowy, akcesoria jak chusty, rękawiczki, rękawice narciar-
skie; mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
paski, skarpetki, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym 
na  portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, 
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicz-
nej, w  tym poprzez sieci radiowe i  Internet, usługi publikowania 
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w  celach reklamowych, 
sprzedaż czasu radiowego, w  tym na  rzecz sponsorów, reklama 
w  sieci komputerowej, w  tym na  portalach internetowych, usługi 
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materia-
łów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci 
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na  rzecz osób trzecich 
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radio-
wej, sieci kablowych i  bezprzewodowych, poszukiwanie informacji 
w  zbiorach komputerowych na  rzecz osób trzecich, wypożyczanie 
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych 
oraz analiz wyników, promocje i  pośrednictwo sprzedaży, projek-
towanie i  pośrednictwo w  rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie 
znaku firmowego zleceniodawcy w  jego reklamie, promocji i  dzia-
łaniach marketingowych promujących jego usługi lub produkty 
w  związku z  wizerunkiem czy  prestiżem firmy, 38 emisja radiowa, 
radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i  wiado-
mości, transmisja dźwięku i  informacji, w tym programów i audycji 
radiowych poprzez cyfrowe i  analogiczne sieci przewodowe i  bez-
przewodowe, w  tym on-line i  of-line, przez Internet, usługi nada-
wania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i  obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów 
elektronicznych i  stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych 
audycji i  informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości; usługi łączności telefonicznej poprzez ter-
minale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, 
transmisje i  retransmisje programów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społeczno-
ściowych obejmujące m in  przesyłanie za pośrednictwem Internetu 
informacji tekstowych, obrazowych i  dźwiękowych, prowadzenie 
i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji mul-
timedialnej na  życzenie, aranżacja i  leasing czasu dostępu do  baz 
komputerowych, 41 usługi w  zakresie produkcji i  montażu progra-
mów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyj-
nych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki 
udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, 
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o  charakterze rozrywkowym, muzycznym, sporto-
wym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charak-
terze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i  rekreacyjnym, pro-
wadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach 
rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, 
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
nośników obrazu i  dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozryw-
ki oraz działalności sportowej i  kulturalnej oraz za  pośrednictwem 
Internetu, drogą telefonii komórkowej, online i  na  zlecenie płatne 
i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkie-
go rodzaju dla radia, online i  na  zlecenie oraz dla wszelkiego typu 
mediów, produkcja, prezentacje i  użyczanie nagrań dźwiękowych, 
prowadzenie online klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych 
i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, informacje doty-
czące rozrywki dostarczane online z bazy danych lub z Internetu, do-

starczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyj-
nych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie 
dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizo-
wanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych; organizowa-
nie i  prowadzenie imprez i  konkursów sportowych; organizowanie 
i  prowadzenie imprez i  konkursów edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, or-
ganizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadze-
nie imprez i  zawodów sportowych, organizowanie i  prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncer-
tami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, 
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem koncertów, usługi w  zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyj-
nym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i wido-
wisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze 
biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie 
i  rozpowszechnianie programów edukacyjnych i  rozrywkowych, 
udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współ-
pracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów ra-
diowych i telewizyjnych na zlecenie, wynajem urządzeń do odbioru 
i  nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, 42 prze-
twarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, 
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron in-
ternetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób 
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania 
ekspertyz i raportów naukowo nadawczych w dziedzinie mediów, 45 
zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw własności przemy-
słowej na rzecz osób trzecich 

(111) 333265 (220) 2019 12 11 (210) 507928
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) łUCZaK WOJCIeCh aDaM, ŻaRneCKI TOMaSZ CenTRUM 
ROLnICZe aVena łUCZaK & ŻaRneCKI SPÓłKa CyWILna,  
Szulec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aVena
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i poprzez strony interne-
towe: nawozów, pasz, nasion siewnych, artykułów zootechnicznych 
i żywych zwierząt oraz środków do dezynfekcji i deratyzacji 

(111) 333266 (220) 2019 12 11 (210) 507929
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) eDIna VeTCaRe gROUP SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) edina
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i  myjące dla 
zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mine-
ralne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje 
pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla 
zwierząt, leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, substancje 
odżywcze, odżywki dla zwierząt, 18 okrycia dla zwierząt, obroże dla 
zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, 
smycze dla zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy, 21 klatki dla zwierząt 
domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane przez 
zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, niemecha-
niczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystry-
butorów wody i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów, 
28 zabawki dla zwierząt, drabiny i  huśtawki dla zwierząt, 31 karmy 
i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek 
dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek aro-
matyczny dla zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
a mianowicie: kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla 
zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawie-
rające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mineralne 
dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje pobu-
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dzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwie-
rząt, leki weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawane bez 
recepty, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, suplementy 
diety, suplementy żywnościowe, suplementy diety do  celów wete-
rynaryjnych, suplementy do pasz dla zwierząt, preparaty przeciwpa-
sożytnicze, pasza lecznicza dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupeł-
niające, karmy i  pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwie-
rząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny 
dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, obroże dla 
zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, 
smycze dla zwierząt, kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, klatki 
dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamia-
ne przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, nie-
mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych 
dystrybutorów wody i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla 
psów, zabawki dla zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, reklama, 
zarządzanie w  działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, publikowanie tekstów reklamowych, spe-
cjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięcia-
mi gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu trans-
akcji handlowych, usługi w  zakresie specjalistycznego doradztwa 
handlowego i  gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, 
pośrednictwo w  sprzedaży artykułów weterynaryjnych, produktów 
leczniczych weterynaryjnych, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, usługi w  zakresie badania ryn-
ku i  opinii publicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udo-
stępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, prezento-
wanie ofert produktów przeznaczonych dla zwierząt, prezentowanie 
ofert produktów weterynaryjnych, leczniczych produktów weteryna-
ryjnych, prezentowanie ofert usług weterynaryjnych, udostępnianie 
informacji handlowych, informacja o powyższych usługach, 38 usługi 
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych za pomocą telekomuni-
kacji, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezento-
wanie i wybór ofert usług weterynaryjnych, udostępnianie platformy 
internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert produktów 
weterynaryjnych, udostępnianie platformy internetowej umożliwiają-
cej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług weterynaryjnych 
oraz produktów weterynaryjnych przez klientów detalicznych, udo-
stępnianie informacji handlowych, 42 hosting platformy internetowej 
umożliwiającej prezentowanie i  wybór ofert usług weterynaryjnych 
oraz produktów weterynaryjnych, usługi związane z  prowadzeniem 
(hosting) portali komunikacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych 
dotyczących usług weterynaryjnych, powielanie oprogramowania 
komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, 
projektowanie, opracowywanie i  programowanie oprogramowania 
komputerowego, programowanie oprogramowania do  platform 
handlu elektronicznego, projektowanie i rozwój stron internetowych 
on-line na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane przechowywanie 
informacji biznesowych, informacja o powyższych usługach, 44 usłu-
gi weterynaryjne, chirurgia weterynaryjna, stomatologia weterynaryj-
na, weterynaryjne usługi doradcze, usługi informacji weterynaryjnej 
świadczone za pośrednictwem Internetu 

(111) 333267 (220) 2020 01 13 (210) 507930
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) CeRSanIT SPÓłKa aKCyJna, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLaVIS
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bi-
dety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępo-
we, umywalki, postumenty i pół-postumenty do umywalek, baterie 
umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura 
sanitarna, wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek ustępowych 

(111) 333268 (220) 2019 12 11 (210) 507934
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa MIĘSnegO JBB 
IMPORT-eKSPORT, łyse (PL)

(540) (znak słowny)
(540) JBB Polenki
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do  celów leczniczych, dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do  celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, 
chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, 
galaretki mięsne, kaszanka, kiełbaski w  cieście, kiełbasy, konserwy 
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwo-
wane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej, bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, 
szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na ba-
zie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu 
i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mię-
sopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty 
z branży: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej  

(111) 333269 (220) 2019 12 11 (210) 507941
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) Subway IP LLC, Doral (US)
(540) (znak słowny)
(540) Pomaluj je smakiem
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, mianowicie dostarczanie żywno-
ści i napojów do spożycia w lokalach i poza nimi, usługi restauracyjne 
obejmujące przygotowanie kanapek, usługi cateringowe, usługi re-
stauracji z jedzeniem na wynos, usługi restauracji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów 

(111) 333270 (220) 2019 12 11 (210) 507948
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) Simply asia Foods LLC, hunt Valley (US)
(540) (znak słowny)
(540) SIMPLy aSIa
(510), (511) 29 mrożone przystawki, złożone przede wszystkim 
z mięsa, 30 mrożone przystawki, złożone przede wszystkim z  ryżu, 
przyprawy ziołowe, mieszanki przypraw ziołowych, przyprawy, mie-
szanki przypraw, ryż, przyprawy i dodatki smakowe połączone w jed-
nolity zestaw, płynne sosy, marynaty, ryż i mieszanki przypraw połą-
czone w jednolity zestaw, zapakowane zestawy dań złożone przede 
wszystkim z makaronu lub ryżu, uprzednio zapakowane dania złożo-
ne przede wszystkim z ryżu 

(111) 333271 (220) 2019 12 11 (210) 507949
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRSTWa MIĘSnegO JBB 
IMPORT-eKSPORT, łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB Polinki
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do  celów leczniczych, dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do  celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, 
chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, 
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w  cieście, kiełbasy, konserwy 
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwo-
wane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
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gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej klasie, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserw 
mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, 
produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin, branżach: spożyw-
czej, odzieżowej, obuwniczej 

(111) 333272 (220) 2019 12 11 (210) 507960
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) hITITgROUP eP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hitIT group simply works
(540) 

(591) jasnoniebieski, granatowy, jasnozielony, ciemnozielony, 
szary, jasnoszary
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 26 01 01, 
26 01 03, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 12
(510), (511) 9 baterie litowo-jonowe, dyski komputerowe, dyski 
do  przechowywania danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, 
dyski optyczne z  muzyką, dyski półprzewodnikowe (SSD), drukarki 
komputerowe, dyski magnetyczne, ekrany, ekrany projekcyjne, elek-
troniczne nośniki danych, elektroniczne nośniki do przechowywania 
danych, elektroniczne pióra (ekranopisy), elektroniczne stacje doku-
jące, głośniki, głośniki komputerowe, gniazda do  zasilania energią 
elektryczną, gniazdka, wtyczki i  inne kontakty (złącza elektryczne), 
hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SShD), kable i przewody elek-
tryczne, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable USB, 
kable optyczne (światłowody), karty graficzne do komputera, karty 
pamięci o  dostępie swobodnym (RaM), klawiatury komputerowe, 
klawiatury bezprzewodowe, komponenty i  części do  komputerów, 
komputer tablet, komputerowe stacje dokujące, komputerowe płyty 
główne, komputery i  sprzęt komputerowy, komputery, komputery 
przenośne (laptopy), komputery przenośne (notebooki), kompu-
tery przenośne (podręczne), komputery osobiste, komputery typu 
all-in-one, ładowarki do  baterii do  laptopów, ładowarki do  baterii 
do tabletów, mikrofony, mikroprocesory, moduły komputerowe, mo-
nitory, monitory dotykowe, monitory (sprzęt komputerowy), mysz-
ka komputerowa, napędy dysków do  komputera, napędy dysków 
twardych, napędy dyskowe do  kopii zapasowych do  komputerów, 
netbooki (komputery), nośniki do  przechowywania danych, nośni-
ki do  rejestracji dźwięku, nośniki informacji, nośniki nadające się 
do  przetwarzania komputerowego, notatniki elektroniczne, notesy 
elektroniczne, obudowy komputerów, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, odtwarzacze płyt kompaktowych do użytku z komputerami, 
odtwarzacze dysków optycznych, odtwarzacze płyt, okablowanie 
do  komputerów, optyczne nośniki danych, optyczne włókna prze-
wodzące promienie świetlne [światłowody], optyczne nośniki do za-
pisu, osłony na klawiatury komputerowe, pakiety oprogramowania 

komputerowego, pamięci USB [pendrive], pamięci komputerowe 
[sprzęt komputerowy], pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, 
panele dotykowe [touchpady] do komputerów, płyty do kompute-
rów osobistych [PC], płyty główne, płyty pamięci, płyty z pamięcią 
tylko do  odczytu, podzespoły elektroniczne, optyczne, podzespo-
ły komputerowe, podzespoły zasilaczy elektrycznych, pokrowce 
na  laptopy, procesory danych, procesory główne (CPU), procesory 
główne [CPU] do komputerów, procesory graficzne [gPU], projekto-
ry, przenośne komputery, przenośne głośniki, podkładki pod myszy 
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do  użytku z  komputerem, 
podręczne komputery PC, programy sterujące komputerowe, nagra-
ne, przejściówki do kabli, przenośne odtwarzacze mediów do nosze-
nia na ciele lub w ubraniach, przenośne skanery, przenośne urządze-
nia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, przewody elektryczne, ramki cyfrowe do  zdjęć, routery 
do  sieci komputerowych, rzutniki, serwery komputerowe, serwery 
komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci komputerowe, sieci lo-
kalne [Lan], skanery, skanery obrazu, słuchawki bezprzewodowe, 
słuchawki douszne, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt kompu-
terowy, sprzęt komputerowy do doprowadzania sygnałów audio, wi-
deo i sygnałów cyfrowych, sprzęt komputerowy do gier komputero-
wych i gier hazardowych, sprzęt komputerowy do kompilacji danych 
pozycjonujących, sprzęt komputerowy do  przesyłu danych, sprzęt 
komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt kom-
puterowy do przetwarzania sygnałów audio i wideo, sprzęt kompu-
terowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt kompu-
terowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy do zbierania 
danych pozycjonujących, sprzęt komputerowy do zdalnego dostępu 
i przesyłania danych, sprzęt komputerowy [hardware], stacja dysków 
CD-ROM, stacje dokujące, stacje dokujące do  laptopów, systemy 
operacyjne, tablety, telefony, telefony komórkowe, telewizory, tor-
by do noszenia komputerów, urządzenia do komunikacji pomiędzy 
dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do  kopiowania, 
urządzenia do  łączności bezprzewodowej, urządzenia do  łączności 
przewodowej, urządzenia do  nagrywania, urządzenia do  nagrywa-
nia obrazów, urządzenia do  nagrywania filmów, urządzenie do  na-
grywania audio, urządzenie do  odtwarzania filmów, urządzenie 
do odtwarzania obrazów, urządzenie do odtwarzania danych, urzą-
dzenie do  odtwarzania do  nośników dźwięku i  obrazu, urządzenia 
do  rejestrowania i  nagrywania danych, urządzenia do  testowania 
i  kontroli jakości, urządzenia do  transmisji, urządzenia do  tworze-
nia sieci komputerowych i  komunikacji danych, urządzenia do  wy-
świetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do  odtwarzania 
filmów i  video, urządzenia i  nośniki do  przechowywania danych, 
urządzenia i  przyrządy do  odtwarzania danych, utrwalone na  no-
śnikach informacje i  dane, wyświetlacze, wyświetlacze do  smartfo-
nów, wyświetlacze do  telefonów komórkowych, wyświetlacze cie-
kłokształtne, wyświetlacze ciekłokształtne [LCD] do  zestawów kina 
domowego, zasilacze sieciowe [baterie], 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  grami, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, 37 naprawa komputerów, instalowanie 
komputerów, konserwacja komputerów, usługi naprawy kompu-
terów, 42 doradztwo komputerowe, doradztwo w  zakresie sprzętu 
komputerowego, wypożyczanie komputerów, odzyskiwanie danych 
komputerowych, testowanie komputerów, wynajem sprzętu kompu-
terowego, wynajem komputerów 

(111) 333273 (220) 2019 12 11 (210) 507967
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) POLSKa agenCJa KOSMICZna, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #goPOLSa
(510), (511) 12 pojazdy do  poruszania się w  powietrzu i  przestrzeni 
kosmicznej i  ich  zespoły, części i  akcesoria do  pojazdów do  poru-
szania się w  powietrzu i  w  przestrzeni kosmicznej lekkie statki po-
wietrzne, bezzałogowe statki powietrzne wiatrakowce, szybowce, 
sterowce, balony powietrzne zdalnie sterowane obiekty latające, 
drony, statki powietrzne z  napędem elektrycznym, fotele lotnicze, 
fotele wyrzucane do statków powietrznych, spadochrony do skoków 
powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych, poduszkowce, 
samoloty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, 35 usługi 
reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszech-
nianie materiałów, reklamowych i  informacyjnych, organizowanie 



204 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 4/2021

wystaw, targów w celach handlowych i  reklamowych, usługi relacji 
z  mediami, usługi public relations, usługi w  zakresie opracowania 
graficznego do  celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, mar-
keting ukierunkowany, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, badania rynkowe, badania opinii publicznej, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
41 usługi nauczania i  rozrywki, organizacja seminariów, szkoleń, 
warsztatów, konkursów, pikników naukowych, usługi wydawnicze, 
kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie obiektów i  sprzętu 
treningowego, szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i  obsługi 
kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, orga-
nizowanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów w  celach 
szkoleniowych, organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, fotografia lotnicza 

(111) 333274 (220) 2019 12 11 (210) 507970
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) Subway IP LLC, Doral (US)
(540) (znak słowny)
(540) Wybierz swoje płótno
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, mianowicie dostarczanie żywno-
ści i napojów do spożycia w lokalach i poza nimi, usługi restauracyjne 
obejmujące przygotowanie kanapek, usługi cateringowe, usługi re-
stauracji z jedzeniem na wynos, usługi restauracji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów 

(111) 333275 (220) 2019 12 11 (210) 507971
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) McCormick & Company, Incorporated, hunt Valley (US)
(540) (znak słowny)
(540) InDIan eSSenTIaLS
(510), (511) 29 mrożone przystawki, złożone przede wszystkim 
z mięsa, 30 mrożone przystawki, złożone przede wszystkim z  ryżu, 
przyprawy ziołowe, mieszanki przypraw ziołowych, przyprawy, mie-
szanki przypraw, ryż, przyprawy i dodatki smakowe połączone w jed-
nolity zestaw, płynne sosy, marynaty, ryż i mieszanki przypraw połą-
czone w jednolity zestaw, zapakowane zestawy dań złożone przede 
wszystkim z makaronu lub ryżu, uprzednio zapakowane dania złożo-
ne przede wszystkim z ryżu 

prZedłuŻenie prawa

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

(111) 042542 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 050114 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 058521 (180) 2031 01 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 058585 (180) 2031 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 058695 (180) 2031 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 058855 (180) 2031 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 068158 (180) 2030 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 070512 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 070513 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 070780 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 070782 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 070825 (180) 2031 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 071058 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 071139 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 071247 (180) 2031 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 071818 (180) 2031 01 22 Prawo przedłużono w całości

(111) 071839 (180) 2031 01 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 071921 (180) 2031 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 071957 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 072030 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 072190 (180) 2031 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 072270 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 072330 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 072792 (180) 2031 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 072881 (180) 2031 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 073469 (180) 2031 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 074075 (180) 2031 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 089081 (180) 2031 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 137334 (180) 2031 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 137335 (180) 2031 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 144448 (180) 2031 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 145964 (180) 2030 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 152662 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 152894 (180) 2030 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 153371 (180) 2030 06 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 153640 (180) 2031 02 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 154627 (180) 2031 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 154748 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 154824 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 154825 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 154826 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 154827 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 154828 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 154972 (180) 2030 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 155133 (180) 2031 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 155140 (180) 2031 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 155146 (180) 2031 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 155167 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 155188 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 155305 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: biuletyny, druki, 
dzienniki, czasopisma, papier 
i karton wyroby z tych materiałów, 
fotografie, książki, artykuły introli-
gatorskie, papeteria, materiały kle-
jące do papeterii, artykuły biurowe 
(z  wyłączeniem mebli), tworzywa 
sztuczne do  pakowania, czcionki 
drukarskie, klisze drukarskie; 35: 
reklama zwłaszcza prasowa, mar-
keting, oraz organizowanie kam-
panii reklamowych, pośrednictwo 
handlowe, pośrednictwo w  za-
wieraniu kontraktów handlowych, 
usługi agencyjne na  rzecz krajo-
wych i zagranicznych podmiotów 
gospodarczych, doradztwo han-
dlowe i  ekonomiczne; 40: usługi 
wydawnicze i poligraficzne 

(111) 155608 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 155727 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 155728 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 155733 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 155813 (180) 2031 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 155814 (180) 2031 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 155946 (180) 2031 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 155954 (180) 2031 02 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 156011 (180) 2031 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 156538 (180) 2031 01 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 156959 (180) 2031 06 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 157146 (180) 2030 12 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 157225 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 157226 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 205

(111) 157514 (180) 2031 02 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 157661 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 157665 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 157666 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 157723 (180) 2030 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 157802 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 157956 (180) 2031 07 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 158089 (180) 2031 01 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 158214 (180) 2031 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 158755 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 158765 (180) 2031 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 158859 (180) 2031 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 158930 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 158935 (180) 2031 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 159184 (180) 2031 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 159275 (180) 2030 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 159531 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 159533 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 159982 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 160259 (180) 2031 07 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 160389 (180) 2031 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 160519 (180) 2031 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 160543 (180) 2031 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 161355 (180) 2031 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 161556 (180) 2031 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 161557 (180) 2031 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 161684 (180) 2031 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 162554 (180) 2030 10 11 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 11: wytwornice acetyle-
nowe, armatura bezpieczeństwa 
do  urządzeń oraz instalacji wod-
nych i  gazowych, bojlery, grzej-
niki centralnego ogrzewania, 
chłodnice do  pieców, wymien-
niki ciepła, rekuperatory ciepła, 
kolumny destylacyjne, dźwigary 
do  ładowania pieców, generato-
ry acetylenowe i  gazu, armatura: 
regulacyjna i  bezpieczeństwa 
do  przewodów i  urządzeń gazo-
wych, generatory gazu, grzejniki, 
korpusy grzewcze, instalacje kli-
matyzacyjne, urządzenia klima-
tyzacyjne, kolumny destylacyjne, 
kanały kominowe, wyciągi komi-
nowe, komory chłodnicze, kotły 
grzewcze, kratownice do pieców, 
lampy uliczne, lodówki i  zamra-
żarki, urządzenia do oczyszczania 
gazu, urządzenia do oczyszczania 
oleju, urządzenia do  ogrzewania 
na paliwa stałe, płynne i gazowe, 
osłony do  lamp, ruszty do  pa-
lenisk, wyposażenie paleniska, 
paleniska, piece, oszczędzacze 
paliwa, palniki, parniki, parowniki, 
armatura do pieców, piece z gorą-
cym powietrzem, płyty grzejne, 
podgrzewacze powietrza, pom-
py cieplne, armatura i urządzenia 
do  czyszczenia powietrza, rusz-
ty paleniskowe, ruszty piecowe, 
sanitarne instalacje i  aparatura, 
urządzenia i  instalacje do  susze-
nia, szafy chłodnicze, szuflady 
piecowe, wyciągi wentylacyjne, 
wentylatory, aparatura i instalacje 

jak i urządzenia do obróbki wody, 
wyciągi wentylacyjne, wymienni-
ki ciepła, zasobniki ciepła, zasob-
niki pary, zawory kanalizacyjne; 
37: asfaltowanie, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawy wy-
posażenia dla biur, wyposażenia 
dla biur, wypożyczanie sprzętu 
budowlanego, nadzór budowla-
ny, informowanie o  materiałach 
budowlanych, budowanie fabryk, 
informacja o  budownictwie, in-
stalacja i  naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, instalowanie i na-
prawy komputerów, czyszczenie 
kominów, budowa i naprawa ma-
gazynów, malowanie, murarstwo, 
instalowanie i naprawy ogrzewa-
nia, naprawa pomp, obsługa na-
prawcza pojazdów, rozbiórka bu-
dynków, instalowanie i  naprawa 
wind, instalowanie i naprawy alar-
mów przeciwwłamaniowych, wy-
pożyczanie sprzętu budowlane-
go, zabezpieczanie przed korozją; 
39: transport autobusowy, pomoc 
w  przypadku awarii pojazdów, 
czarterowanie pojazdów, dystry-
bucja towarów, dostarczanie to-
warów, pośrednictwo frachtowe, 
holowanie, informacja o  składo-
waniu, informacja o  transporcie, 
przewożenie ładunków, transport 
samochodowy, wynajmowanie 
magazynów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wypoży-
czanie samochodów ciężaro-
wych, usługi taksówkarskie; 40: 
obróbka ceramiczna, chromo-
wanie, cynowanie, czyszczenie 
metalu, stolarstwo i  ciesielstwo, 
produkcja energii, galwanizacja, 
hartowanie metali, informacja 
o obróbce metali, kotlarstwo, ko-
walstwo, odlewanie metali, ob-
róbka metali, powlekanie metali, 
utylizacja odpadków, spawanie 
i  lutowanie, wulkanizacja; 42: 
analiza projektów technicznych, 
analiza systemów komputero-
wych, analizy chemiczne, badania 
chemiczne, badania geologiczne, 
pomiary gruntów 

(111) 162566 (180) 2031 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 162857 (180) 2031 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 162875 (180) 2031 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 162967 (180) 2031 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 163639 (180) 2031 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 163731 (180) 2031 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 165312 (180) 2031 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 165434 (180) 2031 01 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165923 (180) 2030 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 166105 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 166108 (180) 2031 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 166176 (180) 2031 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 166177 (180) 2031 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 167554 (180) 2030 12 18 Prawo przedłużono w całości
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(111) 167612 (180) 2031 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 167613 (180) 2031 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 171746 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 172542 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 172544 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 173049 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 174790 (180) 2031 02 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 231478 (180) 2030 07 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 240427 (180) 2030 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 241676 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241677 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241678 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 241679 (180) 2030 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 242163 (180) 2030 07 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 242409 (180) 2030 09 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: słupy metalowe 
na  afisze, armatura metalowa 
do przewodów, metalowe barierki 
bezpieczeństwa na  drogach, ba-
rierki ochronne metalowe, baryłki 
metalowe, beczki metalowe, belki 
metalowe, belki stropowe metalo-
we, szalunki metalowe do betonu, 
zbrojenie metalowe do  betonu, 
płyty i arkusze z blachy, materiały 
blacharskie dla budownictwa, bo-
azeria metalowa, boje cumowni-
cze metalowe, ograniczniki meta-
lowe do  bram, bramy metalowe, 
budki telefoniczne metalowe, me-
talowe kratownice i  szkielety ra-
mowe dla budownictwa, metalo-
we materiały zbrojeniowe dla 
budownictwa, metalowe płyty 
dla budownictwa, butle i  pojem-
niki metalowe do  sprężonego 
gazu lub ciekłego powietrza, da-
chówki metalowe, pokrycia da-
chowe metalowe, daszki metalo-
we dla budownictwa, deflektory 
kominkowe metalowe, metalowe 
doki pływające do  cumowania 
statków, drabiny metalowe, meta-
lowe przewody do drenażu, drob-
nica żelazna, znaki drogowe nie-
świecące i  niemechaniczne 
metalowe, drut kolczasty, napina-
cze do drutu metalowego, zaciski 
naprężające, drut metalowy z me-
tali nieszlachetnych, futryny me-
talowe do drzwi, drzwi metalowe, 
metalowy osprzęt do drzwi, zasu-
wy do drzwi, ekrany paleniskowe, 
metalowe emblematy do  pojaz-
dów metalowe formy odlewnicze, 
furtki obrotowe /turnikiety/ nie-
automatyczne, gwoździe, gzymsy 
metalowe, haki do  wieszania ko-
tłów metalowe, haki metalowe, 
imadła warsztatowe metalowe, 
kabiny kąpielowe metalowe, ka-
dzie metalowe, kajdanki, metalo-
we rury rozgałęźne do kanalizacji, 
kapsle do butelek metalowe, kasy 
pancerne /sejfy/, kątowniki stalo-
we, kęsiska płaskie, klamki 
do drzwi metalowe, klamry /zaci-

ski/ metalowe, klucze, kółka me-
talowe do kluczy, kłódki, kolanka 
do  rur metalowe, wyposażenie 
metalowe dla nawierzchni pod 
kolejki linowe naziemne, materia-
ły kolejowe metalowe, kołatki 
do drzwi, kołki metalowe, kołnie-
rze metalowe, kominy metalowe, 
konstrukcje metalowe, metalowe 
konstrukcje nośne szklarni, kon-
strukcje przenośne metalowe, 
kostka brukowa metalowa, kosy 
metalowe, rękojeści metalowe 
do  kosy, kosze metalowe, kowa-
dła, krany, kurki do beczek meta-
lowe, kratownice metalowe, kule 
stalowe, kurniki metalowe, liny 
kolejek napowietrznych, liny me-
talowe, łańcuchy metalowe, łań-
cuchy przeciwpoślizgowe, łaty 
metalowe, maszty /słupy/ metalo-
we, materiały konstrukcyjne me-
talowe, stopy metali nieszlachet-
nych, metale nieszlachetne 
surowe lub półprzetworzone, na-
ciągi pasów metalowe, nadproża 
metalowe, nakrętki metalowe, 
narożniki metalowe w budownic-
twie, nasady kominowe metalo-
we, nity metalowe, noże metalo-
we, rękojeści metalowe do  noży, 
ogrodzenia metalowe, okna me-
talowe, okucia metalowe, osłony 
drzew metalowe, ościeżnice me-
talowe, metalowe palety do trans-
portu wewnętrznego, metalowe 
paliki namiotowe, pancerze 
z płyt, panele i kasetony metalo-
we dla budownictwa, pasy meta-
lowe do  transportu ładunków, 
metalowe pierścienie dystanso-
we, metalowe płytki konstrukcyj-
ne, płyty konstrukcyjne metalo-
we, metalowe podkłady kolejowe, 
metalowe podłogi, metalowe po-
dłużnice części nośne schodów, 
podpory stemple metalowe, me-
talowe pojemniki do  przechowy-
wania kwasów, metalowe pojem-
niki do przechowywania żywności, 
metalowe pojemniki do sprężone-
go gazu lub skroplonego powie-
trza, metalowe pojemniki pływa-
jące, metalowe pomosty 
prefabrykowane, progi metalo-
we, metalowe prowadnice 
do  drzwi przesuwnych, przegro-
dy metalowe, metalowe przewo-
dy centralnego ogrzewania, me-
talowe przewody ciśnieniowe, 
metalowe słupy na  przewody 
elektryczne, przewody metalowe 
do instalacji wentylacyjnej i klima-
tyzacyjnej, metalowe przewody 
wodociągowe, metalowe puszki 
do konserw, metalowe ramy do łó-
żek, metalowe ramy do  okien, 



nr 4/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 207

rudy metali, rurki metalowe, rury 
metalowe, metalowe rusztowa-
nia, metalowe rynny, metalowe 
ruchome schody pokładowe dla 
pasażerów, siatka druciana /cien-
ka/, silosy metalowe, metalowe 
skarbonki, skrzynie metalowe, 
metalowe słupy linii elektrycz-
nych, słupy metalowe, smarow-
niczki, sprężyny jako drobnica 
metalowa, stal surowa lub pół-
przetworzona, stop łożyskowy, 
metalowe szyldy, szyny, metalo-
we ścianki szczelne, śruby meta-
lowe, śruby oczkowe, taśma stalo-
wa, metalowe zaciski do  rur lub 
kabli, zasuwy, metalowe zawiasy, 
metalowe zawory wodociągowe, 
metalowe zbiorniki, metalowe 
złączki rur, zwrotnice kolejowe, ża-
luzje; 7: brony, chłodnice do  silni-
ków, cylindry do maszyn, cylindry 
do  silników, dłutownice, dmucha-
wy maszyny, dmuchawy do  sprę-
żania, zasysania i transportu gazu, 
generatory elektryczności, gene-
ratory prądu, giętarki, głowice cy-
lindrów do  silników, gwinciarki 
do  nakrętek, gwinciarki do  śrub, 
koła maszyn, koła pasowe, pasy 
do kół pasowych, koła zębate ma-
szynowe, zespoły kół zębatych 
maszynowych, kompresory / ma-
szyny/, instalacje do  kondensacji, 
kondensatory powietrzne, kon-
wertory dla stalowni, koparki 
do rowów, łożyska kulkowe, urzą-
dzenia do malowania, maszyny dla 
statków, mieszalniki, urządzenia 
do  mycia, instalacje do  mycia po-
jazdów, noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, obrabiarki, obudowy 
maszyn, odkurzacze, rozdrabniar-
ki do odpadów, urządzenia do za-
gęszczania odpadów, instalacje 
odpylające do  czyszczenia, pako-
warki, elektryczne pistolety dozu-
jące klej, pistolety pneumatyczne 
do wytłaczania masy uszczelniają-
cej, pługi śnieżne, pneumatyczne 
transportery rurowe, podnośniki 
urządzenia, podnośniki windy, 
suwnice pomostowe, pompy 
do  instalacji grzewczych, pompy 
na sprężone powietrze, generato-
ry prądowe, prądnice prądu stałe-
go, prostownice, przekładnie 
do  maszyn, przesiewacze, roz-
drabniarki maszyny, rozdrabniarki 
odpadów, rozpylacze do farb, roz-
pylacze do  ścieków, rozruszniki 
silników, ruchome schody, maszy-
ny do  przeróbki rudy, rurowe 
transportery pneumatyczne, rury 
kotłów, separatory, separatory 
wody, silniki statków, sortownice, 
spawarki elektryczne, sprężyny 

stanowiące części maszyn, spy-
charki, konwertory dla stalowni, 
maszyny dla statków, silniki dla 
statków, suwnice pomostowe, 
szczotki elektryczne, szczotki 
prądnic, szlifierki, przenośniki ta-
śmowe, turbosprężarki, ubijaki 
maszyny, walcarki, walce drogo-
we, wały korbowe, wiertarki, 
wiertarki ręczne elektryczne, win-
dy, separatory do wody, wymien-
niki ciepła części maszyn, wytła-
czarki, żurawie masztowe, 
przesiewacze żużlowe /maszyny/; 
9: płyty akustyczne, alarmy, alar-
my antywłamaniowe, alarmy 
dźwiękowe, alarmy pożarowe, 
amperomierze, analizatory po-
wietrza, anteny, urządzenia 
ostrzegawcze antywłamaniowe, 
automaty biletowe, automaty 
do gier na żetony lub monety, ba-
terie słoneczne, baterie wysoko-
napięciowe, biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, bramki par-
kingowe dla samochodów uru-
chamiane monetą lub żetonem, 
urządzenia do  regulacji ciepła, 
czytniki do  informatyki, dane 
na  nośnikach magnetycznych, 
dane na  nośnikach optycznych, 
piece do  doświadczeń laborato-
ryjnych, urządzenia do  dozowa-
nia, dozowniki biletowe automa-
tyczne, znaki drogowe świecące 
lub mechaniczne, drukarki kom-
puterowe, przewody drutowe 
elektryczne, przewody drutowe 
telefoniczne, przewody drutowe 
telegraficzne, elektryczne urzą-
dzenia do  otwierania drzwi, dyk-
tafony, wykrywacze dymu, dys-
trybutory dysków do  stosowania 
w  informatyce, dyski magnetycz-
ne, dyski do  rejestracji dźwięku, 
dyski kompaktowe do  stosowa-
nia w  audio- wideo, dyskietki, 
dystrybutory automatyczne, dys-
trybutory dysków komputero-
wych, dystrybutory paliwa na sta-
cjach obsługi, dysze wylotowe 
do  węży pożarniczych, dzwonki 
alarmowe elektryczne, dzwonki 
sygnalizacyjne, elektrody do  spa-
wania, cewki elektromagnetyczne, 
przekaźniki elektryczne, transfor-
matory elektryczne, elektryczne 
urządzenia do spawania, /urządze-
nia do  spawania elektryczne-go/, 
fotokopiarki, gaśnice, urządzenia 
do analizy gazu, gazometry, przy-
rządy i  instrumenty geodezyjne, 
urządzenia do głosowania ,gwizd-
ki alarmowe ostrzegawcze, karty 
magnetyczne do  identyfikacji 
osób, instalacje elektryczne, in-
stalacje elektryczne do  zdalnego 
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sterowania procesami, iskrochro-
my, kable elektryczne, kalkulato-
ry, kamizelki ratunkowe, kaski 
ochronne, koce strażackie, kodery 
magnetyczne, karty magnetycz-
ne kodowane, koła ratunkowe, 
klawiatury komputerowe, pamię-
ci komputerowe, programy kom-
puterowe nagrane, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, kompu-
tery, drukarki do  komputerów, 
podręczne komputery przeno-
śne, kondensatory, kondensatory 
elektryczne, liczniki, liczniki obro-
tów, łańcuchy miernicze, magne-
sy, maszty radiotelegraficzne, 
miary, podkładki pod myszy, na-
pędy dyskowe do  informatyki, 
notesy elektryczne, obrotomie-
rze, obwody drukowane, zinte-
growane obwody scalone, odzież 
chroniąca przed ogniem, osłony 
przeciwodblaskowe, boje do ozna-
kowania, piece do  doświadczeń 
laboratoryjnych, piorunochrony, 
pompy strażackie, wskaźniki po-
ziomu wody, poziomice, programy 
gier komputerowych, programy 
komputerowe, przekaźniki elek-
tryczne, przetwornice elektrycz-
ne, przewodniki elektryczne, 
przewody elektryczne, maski spa-
walnicze, syreny, elektroniczne 
tablice ogłoszeń, tablice połą-
czeń, tablice rozdzielcze do elek-
tryczności, tablice sterownicze 
do elektryczności, wagi, wagi po-
mostowe, wiatromierze, wilgot-
nościomierze, wskaźniki poziomu 
wody, wskaźniki temperatury, 
wzmacniacze, zamki elektryczne; 
11: grzejniki do centralnego ogrze-
wania, nawilżacze do  grzejników 
centralnego ogrzewania, chłodni-
ce pieców, instalacje do dystrybu-
cji wody, grzejniki elektryczne, 
elementy grzejne, grzejniki, nawil-
żacze do  grzejników centralnego 
ogrzewania, grzejniki do nóg, ka-
biny natryskowe, kanały komino-
we, kanały kominowe do  kotłów 
grzewczych, instalacje do klimaty-
zacji, urządzenia do  klimatyzacji, 
kominki domowe, wyciągi komi-
nowe, kanały dymowe do  komi-
nów, rury do  kotłów grzewczych, 
kotły grzewcze, lampy elektrycz-
ne, palniki, płyty grzejne, instala-
cje do  podgrzewaczy, podgrze-
wacze powietrza, podgrzewacze 
talerzy, aparatura do podgrzewa-
czy wody, instalacje do  automa-
tycznego podlewania, instalacje 
do  przewodów wodociągowych, 
rożen, instalacje do sauny, sedesy, 
suszarki powietrza, umywalki, 
ustępy przenośne, filtry do  wody 

pitnej, wyciągi, wymienniki ciepła; 
37: budowa pawilonów i sklepów 
targowych, nadzór budowlany, 
wynajem sprzętu budowlanego, 
budownictwo, czyszczenie bu-
dynków od  wewnątrz, czyszcze-
nie budynków od zewnątrz, izolo-
wanie budynków, uszczelnianie 
budynków, wynajem buldożerów, 
instalowanie i  naprawy urządzeń 
dla chłodnictwa, wypożyczanie 
maszyn do czyszczenia, czyszcze-
nie odzieży, czyszczenie pojaz-
dów, usługi dekarskie, deratyza-
cja, dezynfekcja, oczyszczanie 
dróg, instalowanie i  naprawa 
urządzeń elektrycznych, usługi hy-
drauliczne, informacja budowlana, 
informacja o  naprawach, instalo-
wanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, oczyszczanie ko-
minów, instalowanie, konserwacja 
i naprawy komputerów, wynajem 
koparek, zabezpieczanie przed ko-
rozją czyszczenie i  naprawy ko-
tłów, lakierowanie, budowa i  na-
prawy magazynów, malowanie, 
murowanie, mycie pojazdów, nad-
zór budowlany, montaż i naprawy 
instalacji ogrzewania, czyszczenie 
okien, piaskowanie, budownictwo 
przemysłowe, rozbiórka budyn-
ków, budowa i  konserwacja ruro-
ciągów, montaż rusztowań, usługi 
stoczniowe, tapetowanie, tapice-
rowanie mebli, tynkowanie, ukła-
danie nawierzchni drogowych, 
uszczelnianie budynków zabezpie-
czanie budynków przed wilgocią 
instalowanie i  naprawy wind, in-
stalowanie i  naprawy alarmów 
przeciwwłamaniowych, wynajem 
koparek, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, wynajem sprzętu 
do  czyszczenia dróg; 40: wytwa-
rzanie energii, galwanizacja, har-
towanie metali, kowalstwo, ob-
róbka metali, odlewanie metali, 
platerowanie metali, powlekanie 
metali, niszczenie odpadów, nisz-
czenie odpadków, spalanie odpad-
ków, unieszkodliwianie odpadów 
poprzez przetwarzanie, odświeża-
nie powietrza, palenie śmieci, pro-
dukcja energii, sortowanie odpa-
dów i  surowców wtórnych /
przetwarzanie/, spawanie, lutowa-
nie, unieszkodliwianie odpadów 

(111) 242576 (180) 2030 10 04 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 17: złączki (niemeta-
lowe) rur, rury elastyczne nie-
metalowe; 19: kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe niemetalowe, 
rury (sztywne) niemetalowe (bu-
downictwo), rury drenażowe 
niemetalowe, rury wodociągowe 
niemetalowe, rury spustowe nie-
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metalowe; 20: zawory z  tworzyw 
sztucznych do  przewodów dre-
nażowych, zawory wodociągowe 
z tworzyw sztucznych 

(111) 243100 (180) 2031 05 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 243698 (180) 2030 10 26 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 37: budowa, remonty 
i modernizacja budynków miesz-
kalnych oraz budynków użytecz-
ności publicznej, instalowanie 
i  naprawa instalacji energetycz-
nych, grzewczych, elektrycznych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, wodno-kanalizacyjnych, 
instalowanie drzwi i okien, usługi 
dotyczące izolacji i  termoizolacji 
obiektów budowlanych, nad-
zór budowlany, roboty drogowe 
w zakresie budowy i naprawy cią-
gów komunikacyjnych, rozbiórka 
budynków, montaż rusztowań, 
instalacja, konserwacja i naprawa 
komputerów; 42: doradztwo bu-
dowlane, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, doradz-
two w  zakresie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie 
oprogramowania komputero-
wego, instalowanie i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowe-
go, opracowywanie projektów 
technicznych, administrowanie, 
tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych, obsługa baz da-
nych dostępnych przez internet, 
tworzenie i  utrzymywanie syste-
mów obsługi klienta dostępnych 
przez internet, obsługa baz da-
nych dostępnych przez internet, 
pozyskiwanie danych kompute-
rowych baz danych 

(111) 243993 (180) 2030 08 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 244099 (180) 2030 10 01 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: prowadzenie skle-
pów z towarami mającymi zasto-
sowanie w pojazdach, jak również 
towarami do  naprawy i  obsługi 
pojazdów; 37: usługi stacji ob-
sługi pojazdów, w  tym: obsługa, 
przegląd, konserwacja i  naprawa 
pojazdów,wulkanizacja, serwis, 
naprawa i  bieżnikowanie opon, 
mycie, czyszczenie i  pielęgnacja 
pojazdów,instalowanie i naprawa 
samochodowych urządzeń elek-
tronicznych, informacja i  pomoc 
techniczna wzakresie montażu 
części samochodowych i  i napra-
wach, zabezpieczanie pojazdów 
przed korozją 

(111) 244210 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 244277 (180) 2031 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 244496 (180) 2030 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 244585 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 244716 (180) 2030 08 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 244722 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości

(111) 244772 (180) 2030 10 18 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 16: gazety, periodyki, 
książki; 35: doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospo-
darczej i  zarządzania, działalność 
związana z  rekrutacją, selekcją 
i  udostępnianiem pracowników, 
ocena kompetencji zawodowych, 
monitorowanie rynku wynagro-
dzeń, badanie postaw i  opinii 
pracowników, audyt personalny, 
usługi reklamowe, pozyskiwa-
nie informacji do  baz danych, 
kompilacje informacji w  kom-
puterowych bazach danych, 
skomputeryzowane zarządzanie 
plikami, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, badanie rynku 
i  opinii publicznej, organizowa-
nie targów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, hur-
towa, detaliczna sprzedaż artyku-
łów spożywczych, tytoniowych, 
odzieży, mebli, artykułów wypo-
sażenia wnętrz, instalacyjnych, 
kosmetycznych, chemicznych, 
RTV, agD, szklanych, budow-
lanych, farb, lakierów, maszyn 
i  sprzętu ogrodniczego, maszyn 
rolniczych i do przetwórstwa rol-
no-spożywczego, maszyn do pro-
dukcji roślinnej i  zwierzęcej, 
maszyn i  sprzętu leśnego, urzą-
dzeń do  transportu, pojazdów 
lądowych, akcesoriów do  tych 
pojazdów oraz maszyn, maszyn 
budowlanych, środków do  pro-
dukcji i  ochrony roślin, oczysz-
czalni ścieków, maszyn i urządzeń 
do ochrony środowiska, aparatury 
pomiarowej, urządzeń do diagno-
styki laboratoryjnej, komputerów, 
oprogramowania komputerowe-
go, gPS, urządzeń do  zamiany 
energii słonecznej na  cieplną, 
gadżetów, zabawek, węgla, ben-
zyny, gazu, wydawnictw elektro-
nicznych, publikacji księgarskich, 
artykułów piśmiennych i  papier-
niczych, książek, gazet, usługi 
prowadzenia sprzedaży przez in-
ternet, opracowywanie analiz, ra-
portów i  ekspertyz dotyczących 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, zarządzania, obsady 
personelu, spraw pracowniczych 
oraz wynagrodzeń, prowadzenie 
sprzedaży oprogramowania oraz 
wszelkiego rodzaju dokumen-
tów i  plików dla użytkowników, 
promocja sprzedaży, promocyjne 
przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej za  pośrednictwem 
dostępnych środków przekazu, 
dystrybucja materiałów reklamo-
wych w  postaci informatorów, 
katalogów, broszur; 38: usługi 
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w  zakresie przesyłania informacji 
tekstowych i  obrazowych za  po-
średnictwem terminali kompute-
rowych i sieci internetowej, usługi 
internetowe w zakresie: zbierania, 
przekazywania informacji i wiado-
mości, organizowania sprzedaży 
artykułów, organizowania obsłu-
gi serwerów i  portali interneto-
wych, utrzymywania stron inter-
netowych, przesyłania danych 
za  pomocą sieci komputerowej, 
udostępniania miejsc w  sieci in-
ternetowej umożliwiających ko-
munikację przez Internet, gdzie 
społeczności użytkowników mają 
możliwość współpracy, udostęp-
niania miejsc w sieci Internetowej 
do  przechowywania dokumen-
tów i plików graficznych w rozma-
itych formatach 

(111) 244860 (180) 2030 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 244864 (180) 2030 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 244985 (180) 2031 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 244991 (180) 2031 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 244992 (180) 2031 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 244996 (180) 2031 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 244997 (180) 2031 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 245161 (180) 2031 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 245287 (180) 2030 11 06 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 19: płyty ażurowe, krat-
ki trawnikowe i parkingowe, geo-
siatki oraz geokraty komórkowe, 
niemetalowe materiały budow-
lane do  stabilizacji gruntu, nie-
metalowe systemy wzmacniania 
nawierzchni, niemetalowe osłony 
przeciwerozyjne skarp i  zboczy 
oraz strefy dennej i  brzegowej, 
niemetalowe ściany oporowe 
i  przegrody, elastyczne komo-
rowe konstrukcje wzmacniające 
nawierzchnię, powłoki usztyw-
niające z tworzyw sztucznych sta-
nowiące podkład drogi i podtrzy-
mujące grunt oraz zapobiegające 
erozji, niemetalowe panele do za-
stosowania w formowaniu fasady 
mechanicznie stabilizowanych 
struktur ziemskich, płyty drogo-
we niemetalowe, płyty chodniko-
we niemetalowe, obrzeża chodni-
kowe i  trawnikowe, niemetalowe 
elementy galanterii ogrodowej 

(111) 245317 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 245318 (180) 2030 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 245437 (180) 2030 10 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: celuloza; 30: prepara-
ty zbożowe 

(111) 245792 (180) 2030 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 245807 (180) 2031 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 245826 (180) 2031 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245827 (180) 2031 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245828 (180) 2031 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245829 (180) 2031 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245831 (180) 2031 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 245833 (180) 2031 01 14 Prawo przedłużono w całości

(111) 245835 (180) 2031 01 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 245846 (180) 2031 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 245905 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 246015 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 246118 (180) 2030 10 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 246123 (180) 2030 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 246150 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 246151 (180) 2031 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 246175 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 246267 (180) 2031 01 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 246271 (180) 2031 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 246280 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246308 (180) 2031 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 246571 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 246586 (180) 2031 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 246625 (180) 2031 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 246798 (180) 2030 12 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246806 (180) 2031 01 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 246807 (180) 2031 01 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 246825 (180) 2031 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 246826 (180) 2031 01 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 246957 (180) 2031 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 246959 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 246964 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 246996 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 247044 (180) 2031 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 247078 (180) 2029 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 247141 (180) 2030 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 247148 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: sery, mleczne pro-
dukty 

(111) 247149 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 29: sery, mleczne pro-
dukty 

(111) 247225 (180) 2030 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 247236 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 247270 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 247278 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 247285 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 247299 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247309 (180) 2030 11 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247314 (180) 2031 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 247348 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 247471 (180) 2031 02 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 247478 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 247488 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 247572 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247574 (180) 2031 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 247676 (180) 2031 01 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 247839 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 247871 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 247872 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 247873 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 247933 (180) 2031 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 247955 (180) 2031 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248024 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248025 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248107 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 248186 (180) 2031 02 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 248292 (180) 2030 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 248411 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 248520 (180) 2031 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 248618 (180) 2031 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248619 (180) 2031 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 248668 (180) 2031 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 248782 (180) 2031 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 248908 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
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(111) 248971 (180) 2031 04 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 249085 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 249086 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 249264 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249703 (180) 2031 01 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 249748 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 249788 (180) 2031 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 249840 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 249911 (180) 2031 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 249943 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 249944 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 249961 (180) 2031 06 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 250099 (180) 2031 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 250120 (180) 2031 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 250126 (180) 2031 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 250185 (180) 2031 07 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 250237 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 250259 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 250284 (180) 2031 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 250376 (180) 2031 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 250377 (180) 2031 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 250444 (180) 2030 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 250469 (180) 2031 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 250553 (180) 2031 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 250576 (180) 2031 04 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 250678 (180) 2031 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 250683 (180) 2031 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 251041 (180) 2031 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 251101 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251510 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 251632 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 251634 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 251814 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 251837 (180) 2031 11 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 252498 (180) 2031 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 252666 (180) 2031 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 252829 (180) 2030 11 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 252897 (180) 2031 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 252898 (180) 2031 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 252899 (180) 2031 10 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 254286 (180) 2031 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 254454 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 255028 (180) 2031 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 255029 (180) 2031 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 256079 (180) 2031 10 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 257750 (180) 2031 01 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257759 (180) 2031 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 257775 (180) 2031 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 257780 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 259979 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 260952 (180) 2031 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 260953 (180) 2031 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 261224 (180) 2031 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 267769 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 268817 (180) 2031 10 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 270425 (180) 2030 12 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 283206 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 301163 (180) 2031 01 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 331089 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 331324 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 332201 (180) 2030 12 08 Prawo przedłużono w całości

decyZJe o odMowie udZielenia prawa  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu lub 

uJawnieniu ZgłosZenia na stronie internetoweJ 
urZĘdu patentowego rp

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

(210) 432510 25/2014
(210) 457001 U
(210) 459287 22/2016
(210) 463246 ZT01/2017
(210) 463817 ZT01/2017
(210) 465682 U
(210) 472954 U
(210) 472956 U
(210) 475518 ZT51/2017

(210) 479613 U
(210) 479676 U
(210) 484112 ZT21/2018
(210) 485575 U
(210) 485576 U
(210) 485849 ZT27/2018
(210) 447769 1/2016
(210) 503227 U

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa wydane po 

ogłosZeniu o ZgłosZeniu  
lub uJawnieniu ZgłosZenia na stronie 
internetoweJ urZĘdu patentowego rp

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

(210) 507392 U
(210) 510277 U
(210) 511268 U
(210) 511289 U
(210) 511290 U
(210) 511293 U
(210) 512642 U
(210) 514331 U
(210) 514451 U
(210) 514871 U
(210) 515328 U
(210) 515415 U
(210) 515444 U
(210) 515498 U
(210) 515706 U
(210) 515803 U
(210) 515861 U
(210) 515906 U
(210) 515926 U
(210) 516001 U
(210) 493670 ZT06/2019
(210) 510671 ZT23/2020
(210) 503052 ZT46/2019

(210) 488173 ZT44/2018
(210) 432875 26/2014
(210) 483018 ZT22/2018
(210) 511913 ZT21/2020
(210) 516069 U
(210) 516147 U
(210) 516157 U
(210) 516165 U
(210) 516649 U
(210) 516764 U
(210) 516781 U
(210) 516880 U
(210) 516881 U
(210) 517335 U
(210) 517743 U
(210) 517877 ZT44/2020
(210) 518525 U
(210) 518701 U
(210) 519057 U
(210) 519433 U
(210) 519451 U
(210) 520122 U
(210) 520132 U

uniewaŻnienie prawa

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

(111) 294304 Prawo unieważniono w całości 
(111) 300590 Prawo unieważniono w całości  
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wygaśniĘcie prawa

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

(111) 148019 (141) 200809 11 Prawo wygasło w  części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 38: usługi 
w zakresie rozpowszechniania sys-
temów przekazywania dźwięku 
i  obrazu w  łączności telefonii ko-
mórkowej, w  systemie cyfrowym, 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi obsługi 
satelitów i przekazów satelitarnych 
w  odniesieniu przekazów telewi-
zyjnych, w tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i sieci komputerowe, usługi organi-
zowania systemów transmisyjnych 
w  odniesieniu do  przekazów te-
lewizyjnych, w  tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i  sieci komputerowe, usługi 
przesyłania dźwięku i obrazu w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w tym również przekazów te-
lewizyjnych poprzez Internet i sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych, 
usługi transmitowania dźwięku 
i obrazu w odniesieniu do przeka-
zów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie zbierania i przekazy-
wania aktualności informacyjnych 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Inter-
net i sieci komputerowe 

(111) 117416 (141) 2005 01 26 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 33: napo-
je alkoholowe 

(111) 166884 (141) 2010 07 16 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i  41: usłu-
gi w  zakresie rozpowszechniania 
systemów przekazywania dźwięku 
i  obrazu w  łączności telefonii ko-
mórkowej, w  systemie cyfrowym, 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi w  za-
kresie łączności telefonii komórko-
wej i  przez Internet w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci komórko-
we, usługi obsługi satelitów i  prze-
kazów satelitarnych w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
równi8eż przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci kompute-
rowe, usługi organizowania syste-
mów transmisyjnych w odniesieniu 

do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci kompute-
rowe, usługi przesyłania dźwięku 
i  obrazu w  odniesieniu do  przeka-
zów telewizyjnych, w  tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i  sieci komputerowe, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych, usługi transmito-
wania dźwięku i  obrazu w  odnie-
sieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w  tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi w  za-
kresie zbierania i  przekazywania 
aktualności informacyjnych z wyko-
rzystaniem multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych w odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci kompute-
rowe, usługi w zakresie przesyłania 
informacji w  odniesieniu do  prze-
kazów i  programów telewizyjnych, 
w tym również przekazów i progra-
mów telewizyjnych poprzez sieci 
komputerowe, usługi gromadzenia 
i  rozpowszechniania wiadomości 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym 
sieć telewizyjną, satelitarną i  Inter-
net, usługi agencji informacyjnych 
w  zakresie wiadomości i  aktualno-
ści w  odniesieniu do  przekazów 
telewizyjnych, w tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez In-
ternet i  sieci komputerowe, usługi 
telekomunikacyjne w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komputero-
we, usługi w zakresie nauczania po-
przez telefon, Internet, informacja 
o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, 
działalności sportowej i  kultural-
nej – w  odniesieniu do  przekazów 
i  programów telewizyjnych, w  tym 
również przekazów i programów te-
lewizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe  

(111) 183611 (141) 2011 10 05 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 38 i  41: usłu-
gi w  zakresie rozpowszechniania 
systemów przekazywania dźwięku 
i  obrazu w  łączności telefonii ko-
mórkowej, w  systemie cyfrowym, 
w  odniesieniu do  przekazów tele-
wizyjnych, w  tym również przeka-
zów telewizyjnych poprzez Internet 
i  sieci komputerowe, usługi w  za-
kresie łączności telefonii komórko-
wej i  przez Internet w  odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i sieci komórkowe, 
usługi obsługi satelitów i przekazów 
satelitarnych w odniesieniu do prze-
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kazów telewizyjnych, w tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usługi 
organizowania systemów transmi-
syjnych w  odniesieniu do  przeka-
zów telewizyjnych, w  tym również 
przekazów telewizyjnych poprzez 
Internet i sieci komputerowe, usługi 
przesyłania dźwięku i obrazu w od-
niesieniu do  przekazów telewizyj-
nych, w tym również przekazów te-
lewizyjnych poprzez Internet i  sieci 
komputerowe, usługi w  zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych, 
usługi transmitowania dźwięku i ob-
razu w  odniesieniu do  przekazów 
telewizyjnych w tym również prze-
kazów telewizyjnych poprzez Inter-
net i sieci komórkowe, usługi w za-
kresie zbierania i  przekazywania 
aktualności informacyjnych z wyko-
rzystaniem multimediów, urządzeń 
telekomunikacyjnych w odniesieniu 
do przekazów telewizyjnych, w tym 
również przekazów telewizyjnych 
poprzez Internet i  sieci kompute-
rowe, usługi telekomunikacyjne 
w odniesieniu do przekazów telewi-
zyjnych, w tym również przekazów 
telewizyjnych poprzez Internet i sie-
ci komputerowe, usługi w  zakresie 
nauczania poprzez telewizję, usługi 
w zakresie nauczania poprzez tele-
fon, Internet w odniesieniu do prze-
kazów programów telewizyjnych, 
w tym również przekazów i progra-
mów telewizyjnych poprzez Inter-
net i sieci komputerowe  

(111) 238472 (141) 2020 08 06 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 35: usługi 
w  zakresie sprzedaży produktów 
farmaceutycznych, produktów 
i  substancji dietetycznych, diete-
tycznych środków spożywczych, 
suplementów diety, środków od-
żywczych i nowej żywności; usłu-
gi w  zakresie organizacji targów 
i  wystaw w  celach handlowych 
i  reklamowych oraz usługi w  za-
kresie reklamy produktów farma-
ceutycznych i dietetycznych  

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania 
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została de-
cyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej 

(111) 256243 03/2017 2020 01 23 
Sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 18 08 2016 r  
w części dotyczącej siedziby uprawnionego 

(111) 256791 10/2013 2020 09 15 
Sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 17 05 2013 r  
o udzieleniu prawa ochronnego 

(111) 326622 04//2020 2020 08 04 
Sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 07 11 2019 r  
o udzieleniu prawa ochronnego  

(111) 328134 07/2020 2020 05 22 
Sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 14 01 2020 r  
o udzieleniu prawa ochronnego  

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) 051026 a  Wykreślono: SILICOn VaLLey TeCh IP gROUP, 
InC , Palo alto, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Krzysztof Ra-
domski, Święcice, Polska    

(111) 058086 a  Wykreślono: PeRnOD RICaRD USa, LLC, PUR-
ChaSe, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Pernod Ricard USa, 
LLC, new york, Stany Zjednoczone ameryki    

(111) 067739 a  Wykreślono: BVM S P a , BOLOnIa, Włochy; 
Wpisano: BVM S P a  In LIQUIDaZIOne, Bolonia, Włochy    

(111) 067739 a  Wykreślono: BVM S P a  In LIQUIDaZIOne, 
Bolonia, Włochy; Wpisano: SUPeR SRL, Bolonia, Włochy    

(111) 068586 a  Wykreślono: BLOhM + VOSS gMBh, haMBURg, 
niemcy; Wpisano: Blohm + Voss B V  & Co  Kg, hamburg, niemcy    

(111) 070579 a  Wykreślono: BI-eS POLSKa Sp  z o o , Kamień 
Duży, Polska 140778739; Wpisano: BI-eS POLSKa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739    

(111) 070579 a  Wykreślono: BI-eS POLSKa SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739; 
Wpisano: URODa POLSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739     

(111) 072281 B  Wykreślono: usługi świadczone przez hotele, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, bary szybkiej 
obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiarnie, usługi gospod-
nio-hotelarskie, lodziarnie, kawiarnie, obozy, salony piękności, 
pensjonaty zdrowia, i  urody sale gimnastyczne, domy rencistów, 
domy wypoczynkowe, rezerwacja hoteli dla podróżnych, kliniki, 
domy dla rekonwalescentów, projektowanie i badania techniczne 
związane z działalnością hotelarską i restauracjami: klasa 42; Wpi-
sano: 42: projektowanie i  badania techniczne związane z  działal-
nością hotelarską w  restauracjami; 43: usługi świadczone przez 
hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, bary 
szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiarnie, usługi 
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gospodnio-hotelarskie, lodziarnie, kawiarnie, domy rencistów, 
domy wypoczynkowe, rezerwacja hoteli dla podróżnych, usługi 
zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy waka-
cyjne; 44: salony piękności, pensjonaty zdrowia i  urody, kliniki, 
domy dla rekonwalescentów     

(111) 072364 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 072717 a  Wykreślono: g D  SeaRLe LLC (DeLaWaRe 
LIMITeD LIaBILITy CORPORaTIOn), PeaPaCK, Stany Zjednoczone 
ameryki; Wpisano: Wyeth holdings LLC, nowy Jork, Stany Zjedno-
czone ameryki    

(111) 073936 a  Wykreślono: Destylarnia Sobieski S a , Staro-
gard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne 
& SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 078458 a  Wykreślono: LeK PhaRMaCeUTICaLS D D , 
LUBLana, Słowenia; Wpisano: aLVOgen PhaRMa TRaDIng eURO-
Pe eOOD, Sofia, Bułgaria    

(111) 078923 a  Wykreślono: BeaCOn SWeeTS & ChOCOLaTeS 
(PTy) LIMITeD, MOBenI, Republika Południowej afryki; Wpisano: TI-
geR FOOD BRanDS InTeLLeCTUaL PROPeRTy hOLDIng COMPany 
(PTy) LIMITeD, Bryanston, Republika Południowej afryki    

(111) 080365 a  Wykreślono: naLCO COMPany, naPeRVILLe, 
Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: ecolab USa Inc , St  Paul, 
Stany Zjednoczone ameryki    

(111) 086813 a  Wykreślono: aSLan,SChWaRZ gMBh & CO  
Kg, OVeRaTh, niemcy; Wpisano: aSLan Selbstklebefolien gmbh, 
Overath, niemcy    

(111) 089264 a  Wykreślono: Dr  Kolassa gmbh in Liqu , Wie-
deń, austria; Wpisano: MMag  Martin Kolassa, Wiedeń, austria    

(111) 094852 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓł-
Ka aKCyJna, Starogard gdański, Polska; Wpisano: MaRIe BRIZaRD 
WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 094853 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓł-
Ka aKCyJna, Starogard gdański, Polska; Wpisano: MaRIe BRIZaRD 
WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 102633 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gd , Polska; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne 
& SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 102636 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gd , Polska; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne 
& SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 104486 a  Wykreślono: Zakład Produkcji Cukierniczej 
hILDeBRanD Spółka Jawna, Opalenica, Polska 630269467; Wpisa-
no: PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłUgOWe MaRCIn Igna-
SZaK, Poznań, Polska 300233775    

(111) 111881 a  Wykreślono: The SIngeR COMPany LIMITeD ;, 
DOUgLaS, Wielka Brytania; Wpisano: The Singer Company Limited 
S ar l , Luksemburg, Luksemburg    

(111) 113646 a  Wykreślono: MIRaBeLL SaLZBURgeR COn-
FISeRIe-UnD BISQUIT-geSeLLSChaFT M  B  h , gRÖDIg BeI SaL-
ZBURg, austria; Wpisano: MIRaBeLL SaLZBURgeR COnFISeRIe-
-UnD BISQUIT-geSeLLSChaFT M  B  h , Bludenz, austria    

(111) 113676 a  Wykreślono: MIRaBeLL SaLZBURgeR COnFISe-
RIe-UnD BISQUIT-geSeLLSChaFT M  B  h , gRÖDIg BeI SaLZBURg, 
austria; Wpisano: MIRaBeLL SaLZBURgeR COnFISeRIe-UnD BISQU-
IT-geSeLLSChaFT M  B  h , gRÖDIg BeI SaLZBURg, austria    

(111) 121420 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 135491 a  Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław 
Szymczyk Spółka Jawna, ul  Książęca 22, 40-725 Katowice, Polska; 
Wpisano: InSTanTa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272    

(111) 137349 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 137350 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓł-
Ka aKCyJna, 83-200 Starogard gdański ul  Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460    

(111) 139234 a  Wykreślono: RSX Spółka jawna- Robert Kęp-
ka, Stanisław Szymczyk, ul  Książęca 22, 40-725 Katowice, Polska; 
Wpisano: InSTanTa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272    

(111) 141714 a  Wykreślono: a F JOneS (eXPORTeRS) CeyLOn 
LDT , 330, T B Jayah Mawatha Colombo 10, Sri Lanka; Wpisano: a F  
JOneS eXPORTeRS CeyLOn (PRIVaTe) LIMITeD, Colombo, Sri Lanka    

(111) 142231 a  Wykreślono: „eMIL” Jurek Czyrkiewicz-Spółka 
Komandytowa, 83-207 Kokoszkowy ul  gdańska 13a, Polska; Wpisa-
no: eMIL Jurek Czyrkiewicz, Starogard gdański, Polska 190284760    

(111) 143174 a  Wykreślono: RSX-Spółka jawna-Kępka Robert, 
Szymczyk Stanisław, ul  Książęca 22, 40-725 Katowice, Polska; Wpi-
sano: InSTanTa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Żory, Polska 276733272    

(111) 145351 a  Wykreślono: gUSTa WIeSłaWa P P h U  gUST-
-POL, łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLaRSKa Inn SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, łódź, Polska 384216202    

(111) 145911 a  Wykreślono: PReSTIge BRanDS InTeRna-
TIOnaL, InC , IRVIngTOn, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: 
PReSTIge BRanDS InTeRnaTIOnaL, InC , Tarrytown, Stany Zjed-
noczone ameryki    

(111) 145936 a  Wykreślono: JanTOŃ SPÓłKa aKCyJna 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: 
JnT gROUP SPÓłKa aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, Dobroń, 
Polska 100282917     

(111) 146619 a  Wykreślono: KOLIBeR Sitodruk Reklamowy 
Jacek Wudarski, 02-818 Warszawa ul  Kolibrów 5, Polska 011088029; 
Wpisano: ROMUaLDa WUDaRSKa, Warszawa, Polska    

(111) 146819 a  Wykreślono: UnILeVeR n V , ROTTeRDaM, 
holandia; Wpisano: eDeLWeISS gMBh & CO Kg, Kempten, niemcy    

(111) 148019 a  Wykreślono: PLUS TM ManageMenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142821528; Wpisano: POLKOMTeL SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968    

(111) 149242 a  Wykreślono: Fabryka Kosmetyków „POLLe-
na-eWa” S a , 90-616 łódź ul  6 sierpnia 15/17, Polska 470035135; 
Wpisano: FaBRyKa KOSMeTyKÓW POLLena-eWa SPÓłKa aKCyJ-
na, Zelów, 470035135    

(111) 149551 a  Wykreślono: Bar’s Products International LTD, 
22301 So  Western avenue 106 Torrance Kalifornia 90501, Stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: BaR’S PRODUCTS InTeRnaTIO-
naL, LTD , Pasadena, Stany Zjednoczone ameryki    

(111) 149552 a  Wykreślono: Bar’s Products International LTD, 
22301 So  Western avenue 106 Torrance Kalifornia 90501, Stany 
Zjednoczone ameryki; Wpisano: BaR’S PRODUCTS InTeRnaTIO-
naL LTD , Pasadena, Stany Zjednoczone ameryki    
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(111) 149922 a  Wykreślono: TeLIaSOneRa aB, SZTOKhOLM, 
Szwecja; Wpisano: Telia Company aB, Sztokholm, Szwecja    

(111) 152497 a  Wykreślono: KaBUShIKI KaISha yaKULT 
hOnSha, 1-19, higashi Shimnashi 1-chome, MinatoTOKyO, Japo-
nia; Wpisano: Kabushiki Kaisha yakult honsa, Tokio, Japonia    

(111) 153898 a  Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukiernicze-
go „MIeSZKO” Spółka akcyjna, 47-400 Racibórz ul  Starowiejska 75, 
Polska; Wpisano: MIeSZKO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
273243857    

(111) 154111 a  Wykreślono: COLeP PORTUgaL-eMBaLagen-
S,PRODUTOS enChIMenTOS e eQUIPaMenTOS, Sa, VaLe De CaM-
BRa, Portugalia; Wpisano: COLeP PORTUgaL, S a , Vale de Cambra, 
Portugalia    

(111) 154206 a  Wykreślono: „PIeKaRnIa FaMILIJna” SPÓł-
Ka JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 157403 a  Wykreślono: „DeSTyLaRnIa SOBIeSKI” SPÓł-
Ka aKCyJna, 83-200 Starogard gdański ul  Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460    

(111) 157713 a  Wykreślono: TOMTOM TeLeMaTICS POLSKa 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 017177550; Wpisano: WeBFLeeT SOLUTIOnS POLanD SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
017177550    

(111) 158087 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓł-
Ka aKCyJna, 83-200 Starogard gdański ul  Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460    

(111) 158179 a  Wykreślono: anIMeX FOODS SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Morliny, Polska; Wpisano: anIMeX FOODS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146805667    

(111) 159592 a  Wykreślono: „DeSTyLaRnIa SOBIeSKI” SPÓł-
Ka aKCyJna, 83-200 Starogard gdański ul  Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460    

(111) 159593 a  Wykreślono: „DeSTyLaRnIa SOBIeSKI” SPÓł-
Ka aKCyJna, 83-200 Starogard gdański ul  Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460    

(111) 159594 a  Wykreślono: „DeSTyLaRnIa SOBIeSKI” SPÓł-
Ka aKCyJna, 83-200 Starogard gdański ul  Skarszewska 1, Polska 
000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 230030460    

(111) 161819 a  Wykreślono: TenS Spółka z o o , 81-859 Sopot 
ul  Jana z Kolna 26c, Polska 002834710; Wpisano: VOeSTaLPIne SI-
gnaLIng POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Sopot, Polska    

(111) 161820 a  Wykreślono: TenS Spółka z o o , 81-859 Sopot 
ul  Jana z Kolna 26c, Polska 002834710; Wpisano: VOeSTaLPIne SI-
gnaLIng POLanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Sopot, Polska    

(111) 162087 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa Spółka ak-
cyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 162088 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa Spółka ak-
cyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 162197 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI Spółka 
akcyjna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 162210 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI S a , Sta-
rogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD WIne 
& SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 162743 a  Wykreślono: „TOORanK POLSKa” S a , Jasie-
nica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Ja-
sienica, Polska 070739216    

(111) 165893 D  Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go:tytułu egzekucyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału 
IX gospodarczego z dnia 31października2017 r  w sprawie o sygn  
akt IX gnc 1415/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Krakowa-Krowodrzy w  Krakowie Paweł Mazur w  toku postępo-
wania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 
4746/17 dokonał zajęcia na  zabezpieczenie prawa ochronnego 
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek uprawnionych: Ma-
cieja Jasielskiego i Tomasza Jamki”    

(111) 166403 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa S a , Jasieni-
ca, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Jasie-
nica, Polska 070739216    

(111) 166837 a  Wykreślono: „PIeKaRnIa FaMILIJna” SPÓł-
Ka JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 166838 a  Wykreślono: „PIeKaRnIa FaMILIJna” SPÓł-
Ka JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 167150 a  Wykreślono: „TOORanK POLSKa” S a , Jasie-
nica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Ja-
sienica, Polska 070739216    

(111) 167151 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa S a , Jasieni-
ca, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Ja-
sienica, Polska 070739216    

(111) 169902 a  Wykreślono: „PIeKaRnIa FaMILIJna” SPÓł-
Ka JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 173197 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa S a , Jasieni-
ca, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Ja-
sienica, Polska 070739216    

(111) 174417 a  Wykreślono: Zakład Wyrobów Cukierniczych 
„MILLanO” Krzysztof Kotas, Przeźmierowo, Polska 004775933; 
Wpisano: MILLanO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Przeźmierowo, Polska 
382172392    

(111) 175033 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 175902 a  Wykreślono: „ZBySZKO BOJanOWICZ” Sp  
z  O O S K a , Białobrzegi, Polska; Wpisano: ZBySZKO COMPany 
SPÓłKa aKCyJna, Radom, Polska 672974552    
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(111) 176858 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 176869 a  Wykreślono: „ZBySZKO BOJanOWICZ” Sp  
z  O O  S K a , Białobrzegi, Polska; Wpisano: ZBySZKO COMPany 
SPÓłKa aKCyJna, Radom, Polska 672974552    

(111) 178122 a  Wykreślono: „TOORanK POLSKa” Spółka ak-
cyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 178868 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa S a , Jasieni-
ca, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Jasie-
nica, Polska 070739216    

(111) 179780 a  Wykreślono: „Piekarnia Familijna” Sp  J  elż-
bieta Kowalczyk Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, Polska; 
Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźnica Czeszycka, Pol-
ska 020182505    

(111) 182093 a  Wykreślono: Zakład Produkcji Cukierniczej 
hILDeBRanD Sp  jawna aleksandra hildebrand, Michał hilde-
brand, Justyna hildebrand, Magdalena Cieślewicz, Opalenica, Pol-
ska 630269467; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłU-
gOWe MaRCIn IgnaSZaK, Poznań, Polska 300233775    

(111) 190805 a  Wykreślono: Zakład Produkcji Cukierniczej 
hILDeBRanD Spółka Jawna aleksandra hildebrand, Michał hilde-
brand, Justyna hildebrand, Magdalena Cieślewicz, Opalenica, Pol-
ska 630269467; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłU-
gOWe MaRCIn IgnaSZaK, Poznań, Polska 300233775    

(111) 190870 a  Wykreślono: Zakład Produkcji Cukierniczej 
„hILDeBRanD” sp jawna aleksandra hildebrand, Michał hilde-
brand, Justyna hildebrand, Magdalena Cieślewicz, Opalenica, Pol-
ska 630269467; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO hanDLOWO-USłU-
gOWe MaRCIn IgnaSZaK, Poznań, Polska 300233775    

(111) 191287 a  Wykreślono: „Piekarnia Familijna” Spółka 
Jawna elżbieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, 
Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźni-
ca Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 191288 a  Wykreślono: „Piekarnia Familijna” Spółka 
Jawna elżbieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, 
Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźni-
ca Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 191289 a  Wykreślono: „Piekarnia Familijna” Spółka 
Jawna elżbieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, 
Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźni-
ca Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 191335 a  Wykreślono: „PIeKaRnIa FaMILIJna” Spółka 
Jawna elżbieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, 
Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźni-
ca Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 196163 a  Wykreślono: „Piekarnia Familijna” Sp j elż-
bieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, Polska 
020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźnica Cze-
szycka, Polska 020182505    

(111) 196164 a  Wykreślono: „Piekarnia Familijna” Sp j elż-
bieta Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Kuźnica Czeszycka, Polska 
020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kuźnica Cze-
szycka, Polska 020182505    

(111) 203698 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 204130 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 205293 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 205305 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI Spółka 
akcyjna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 205682 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 205759 a  Wykreślono: MaXIMa gROUP, UaB, WILnO, 
Litwa; Wpisano: MaXIMa International Sourcing, UaB, Wilno, Litwa    

(111) 205906 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa S a , Jasieni-
ca, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Jasie-
nica, Polska 070739216    

(111) 209800 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 211458 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 213647 a  Wykreślono: eKOPROJeKT SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141640300; 
Wpisano: eKOPROJeKT WaRSZaWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska    

(111) 215673 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 215674 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 218474 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 218475 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 218477 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     
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(111) 218478 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 220896 a  Wykreślono: SaLeS InTeLLIgenCe SPÓłKa 
aKCyJna, gdynia, Polska 146393710; Wpisano: SaLeS InTeLLIgen-
Ce SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia, Pol-
ska 146393710    

(111) 222690 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa 
aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 
01558566400000; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa aKCyJ-
na SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 015585664     

(111) 222690 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓł-
Ka aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 
015585664 ; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS BRanD COnCePT De-
VeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź, Polska 364377895    

(111) 222690 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: ChRISTIan LaU-
RenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142738307    

(111) 222690 a  Wykreślono: ChRISTIan LaURenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142738307; Wpisano: BeaUTy BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, 142738307     

(111) 222731 a  Wykreślono: „eWa” Zakład Konfekcyjny ewa 
Klepacz, Radom, Polska 670156418; Wpisano: KLePaCZ eWa SOFI-
Ja, Radom, Polska 670156418    

(111) 222786 a  Wykreślono: VIPhaRM S a , Warszawa, Polska 
013037028; Wpisano: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJna, OŻaRÓW Ma-
ZOWIeCKI, Polska    

(111) 222789 a  Wykreślono: VIPhaRM S a , Warszawa, Polska 
013037028; Wpisano: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJna, OŻaRÓW Ma-
ZOWIeCKI, Polska    

(111) 223206 a  Wykreślono: eKOPROJeKT Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: eKOPRO-
JeKT WaRSZaWa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 385664865    

(111) 223714 a  Wykreślono: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 013037028; Wpisano: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJ-
na, OŻaRÓW MaZOWIeCKI, Polska    

(111) 223914 a  Wykreślono: JaRPaK Zakład Produkcji Opa-
kowań z  Tektury alicja Wątrobińska, Paczków, Polska 531086737; 
Wpisano: JaRPaK ZaKłaD PRODUKCJI OPaKOWaŃ Z  TeKTURy 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Paczków, Pol-
ska 368885418    

(111) 224055 a  Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORanK 
POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 224056 a  Wykreślono: BOĆKO & BOĆKO SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORanK 
POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 224057 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 224058 a  Wykreślono: BOĆKO&BOĆKO SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Kraków, Polska 362232359; Wpisano: TOORanK 
POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 224181 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa 
aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 
01558566400000; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa aKCyJ-
na SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 015585664     

(111) 224181 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa aK-
CyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 015585664 ; 
Wpisano: eVeLIne COSMeTICS BRanD COnCePT DeVeLOPMenT 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 
364377895    

(111) 224181 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: ChRISTIan LaU-
RenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142738307    

(111) 224181 a  Wykreślono: ChRISTIan LaURenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142738307; Wpisano: BeaUTy BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 225534 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 226182 a  Wykreślono: VIPhaRM S a , Warszawa, Polska 
013037028; Wpisano: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJna, OŻaRÓW Ma-
ZOWIeCKI, Polska    

(111) 226199 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRyBU-
CJa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 226536 a  Wykreślono: VIPhaRM S a , Warszawa, Polska 
013037028; Wpisano: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJna, OŻaRÓW Ma-
ZOWIeCKI, Polska    

(111) 227030 a  Wykreślono: VIPhaRM S a , Warszawa, Polska 
013037028; Wpisano: VIPhaRM SPÓłKa aKCyJna, OŻaRÓW Ma-
ZOWIeCKI, Polska    

(111) 228036 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa 
aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Pol-
ska 015585664; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa aKCyJna 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 015585664     

(111) 228036 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓł-
Ka aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 
015585664 ; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS BRanD COnCePT De-
VeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź, Polska 364377895    

(111) 228036 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: ChRISTIan LaU-
RenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142738307    

(111) 228036 a  Wykreślono: ChRISTIan LaURenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142738307; Wpisano: BeaUTy BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, 142738307     

(111) 228162 a  Wykreślono: TWenTIeTh CenTURy FOX FILM 
CORPORaTIOn, LOS angeLeS, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisa-
no: Fox Media LLC, Los angeles, Stany Zjednoczone ameryki    

(111) 228250 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa 
aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Pol-
ska 015585664; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa aKCyJna 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 015585664    

(111) 228250 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓł-
Ka aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 
015585664; Wpisano: eVeLIne COSMeTICS BRanD COnCePT De-
VeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź, Polska 364377895    
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(111) 228250 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: ChRISTIan LaU-
RenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska 142738307    

(111) 228250 a  Wykreślono: ChRISTIan LaURenT SPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142738307; Wpisano: BeaUTy BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 229571 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa Spółka ak-
cyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 230439 a  Wykreślono: WROCLOVe SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360520841; Wpisa-
no: WROCLOVe BaRTłOMIeJ CyManeK, Wrocław, Polska 932985164    

(111) 230907 a  Wykreślono: TWenTIeTh CenTURy FOX FILM 
CORPORaTIOn, LOS angeLeS, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisa-
no: Fox Media LLC, Los angeles, Stany Zjednoczone ameryki    

(111) 231425 a  Wykreślono: Suwalska Izba Rolniczo-Tury-
styczna, Suwałki, Polska 790006640; Wpisano: STOWaRZySZenIe 
„eURORegIOn nIeMen”, Suwałki, Polska 790334982    

(111) 232605 a  Wykreślono: „aSPROD” SPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kliniska Wielkie, Polska 
810020100; Wpisano: aSPROD SPÓłKa aKCyJna, Kliniska Wielkie, 
Polska 810020100    

(111) 232891 a  Wykreślono: CITO S C  Marek Różański, Filip 
Strzeboński, Szczecin, Polska; Wpisano: CITO S C  Filip Strzeboński, 
Piotr łuczak, Szczecin, Polska    

(111) 233491 a  Wykreślono: ProConto Consulting elżbieta 
Szópińska-Betlej, łukasz Betlej Spółka Jawna, Kraków, Polska; Wpi-
sano: PROCOnTO e SZÓPIŃSKa-BeTLeJ, ł BeTLeJ SPÓłKa JaWna, 
Kraków, Polska 356593056     

(111) 233551 a  Wykreślono: ZaKłaD SILnIKÓW eLeKTRyCZ-
nyCh „aSPa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, 
Polska 932094293; Wpisano: aSPa SPÓłKa aKCyJna, Wrocław, Pol-
ska 931022587    

(111) 233793 a  Wykreślono: Zakład Produkcji Chemiczno-
-Budowlanej ZaLCheM andrzej Zalski, Zwierzyniec Pierwszy, 
Polska 150523948; Wpisano: ZaLCheM CheMIa gOSPODaRCZa 
anDRZeJ ZaLSKI, DOROTa aDaMUS, DanIeL ZaLSKI, anna WeRK 
SPÓłKa JaWna, Zwierzyniec Pierwszy, Polska 243438290    

(111) 234367 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: BeaUTy BRanDS 
COnCePT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 234483 a  Wykreślono: aDeCCO Sa, ChÉSeReX, Szwaj-
caria; Wpisano: adecco S a , glattbrugg, Szwajcaria    

(111) 234483 a  Wykreślono: adecco S a , glattbrugg, Szwaj-
caria; Wpisano: adecco S a , Zürich, Szwajcaria    

(111) 234483 a  Wykreślono: adecco S a , Zürich, Szwajcaria; 
Wpisano: adecco group ag, Zürich, Szwajcaria    

(111) 234652 a  Wykreślono: The CheeSeCaKe FaCTORy aS-
SeTS CO  LLC, CaLaBaSaS, Stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: 
TCF Co  LLC, Calabasas hills, Stany Zjednoczone ameryki    

(111) 236254 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 236447 a  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczne „SULPhUR ZDRÓJ eXIM” alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska 
290023772; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO FaRMaCeUTyCZne 
SULPhUR ZDRÓJ eXIM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373    

(111) 237252 a  Wykreślono: 360º Spółka z  ograniczoną od-
powiedzialnością, Warszawa, Polska 141560758; Wpisano: Michał 
Starkowski, Warszawa, Polska    

(111) 237320 a  Wykreślono: Zakład Zaopatrzenia Ogrodni-
czego Warka Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warka, 
Polska 141010800; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO USłUgOWO 
- hanDLOWe „CheMIROL” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480    

(111) 237455 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: BeaUTy BRanDS 
COnCePT SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 238346 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS SPÓłKa 
aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 
015585664; Wpisano: BeaUTy BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 238766 a  Wykreślono: a  plus C Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 273479689; Wpisano: MeDIa-
-PReSS TV SPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 017291553    

(111) 238767 a  Wykreślono: a  plus C Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 273479689; Wpisano: MeDIa-
-PReSS TV SPÓłKa aKCyJna, Kraków, Polska 017291553    

(111) 238810 a  Wykreślono: Zakład Zaopatrzenia Ogrodni-
czego Warka Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warka, 
Polska 141010800; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO USłUgOWO 
- hanDLOWe „CheMIROL” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Mogilno, Polska 092949480    

(111) 238824 a  Wykreślono: JUWI hOLDIng ag, WÖRR-
STaDT, niemcy; Wpisano: juwi ag, Wörrstadt, niemcy    

(111) 239202 a  Wykreślono: FaBRyKa KOSMeTyKÓW POL-
Lena-eWa SPÓłKa aKCyJna, łódź, Polska 470035135; Wpisano: 
FaBRyKa KOSMeTyKÓW POLLena-eWa SPÓłKa aKCyJna, Zelów, 
Polska 470035135    

(111) 239483 a  Wykreślono: PIZZeRIa MaFIa S C  grzegorz 
Brodziński, Paweł Kijak, Międzyrzecz, Polska; Wpisano: „PIZZeRIa 
MaFIa” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mię-
dzyrzecz, Polska 081023831    

(111) 239812 a  Wykreślono: „agROhURT” DOJRZeWaLnIa 
SeRÓW SPÓłKa JaWna KUPReL C L , Mońki, Polska; Wpisano: 
agROna SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Mońki, Polska    

(111) 240542 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa Spółka ak-
cyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 241332 a  Wykreślono: OLeOFaRM S C  Marek Chrza-
nowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisa-
no: „OLeOFaRM” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258    

(111) 241334 a  Wykreślono: OLeOFaRM S C  Marek Chrza-
nowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisa-
no: „OLeOFaRM” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258    

(111) 242357 a  Wykreślono: CT-CaRD LInK Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015642994; Wpisano: 
„CT-CaRD” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015642994    

(111) 242540 a  Wykreślono: alcoway Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Kalisz, Polska 300806930; Wpisano: aK LTD 
SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kalisz, Polska 
300806930     
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(111) 243808 a  Wykreślono: „SłaWKO” Sławomir Murański, 
Wrocław, Polska; Wpisano: „SłaWKO” Sławomir Murański, Żerniki 
Wrocławskie, Polska    

(111) 243930 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 243931 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 243935 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 243936 a  Wykreślono: eVeLIne COSMeTICS DySTRy-
BUCJa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDS COnCePT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307     

(111) 244041 a  Wykreślono: TeLeKOMUnIKaCJa POLSKa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORan-
ge POLSKa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 012100784    

(111) 244175 a  Wykreślono: OLeOFaRM S C  Marek Chrza-
nowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisa-
no: „OLeOFaRM” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258    

(111) 244775 a  Wykreślono: IDS-BUD Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 340547360; Wpisano: IDS-
-BUD SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 340547360    

(111) 245330 a  Wykreślono: WSZeLaCZyŃSKa IRena, WSZe-
LaCZyŃSKI gRZegORZ a T S  eLeCTRO-LUBe POLSKa SPÓłKa 
CyWILna, Legnica, Polska 390342110; Wpisano: aDVanCeD aUTO-
MaTIC LUBRICaTIOn SySTeMS SPÓłKa aKCyJna, Legnica, Polska 
390342110    

(111) 245420 a  Wykreślono: OLeOFaRM Spółka Cywilna Ma-
rek Chrzanowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska; Wpisano: 
„OLeOFaRM” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław, Polska 932802258    

(111) 245789 a  Wykreślono: BaRanIeCKI aDaM, KanIa 
PRZeMySłaW aP PLan SPÓłKa CyWILna, Leszno, Polska; Wpi-
sano: aP PLan aDaM BaRanIeCKI I PRZeMySłaW KanIa SPÓłKa 
JaWna, Leszno, Polska 300942796    

(111) 245994 a  Wykreślono: STOWaRZySZenIe PaRTneR-
STWO SPOłeCZne, Toruń, Polska 340316145; Wpisano: CISTOR STO-
WaRZySZenIe PaRTneRSTWO SPOłeCZne, Toruń, Polska 340316145    

(111) 246497 a  Wykreślono: „Rochstar” Spółka z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 016359289; Wpisano: 
ROChSTaR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 016359289    

(111) 246498 a  Wykreślono: „Rochstar” Spółka z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 016359289; Wpisano: 
ROChSTaR SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 016359289    

(111) 247002 a  Wykreślono: ePIOne KaTaRZyna WRZe-
ŚnIeWSKa, naRCyZ WRZeŚnIeWSKI SPÓłKa JaWna, Katowice, 
Polska 273700680; Wpisano: ePIOne SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Katowice, Polska 273700680    

(111) 248296 a  Wykreślono: RySZKa FLORIan BIOCheFa 
FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD naUKOWO – PRODUKCyJny, Sosno-
wiec, Polska; Wpisano: „BIOCheFa” FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD 
naUKOWO-PRODUKCyJny SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 368813413    

(111) 248297 a  Wykreślono: RySZKa FLORIan BIOCheFa 
FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD naUKOWO – PRODUKCyJny, Sosno-
wiec, Polska; Wpisano: „BIOCheFa” FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD 
naUKOWO-PRODUKCyJny SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 368813413    

(111) 248298 a  Wykreślono: RySZKa FLORIan BIOCheFa 
FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD naUKOWO – PRODUKCyJny, Sosno-
wiec, Polska; Wpisano: „BIOCheFa” FaRMaCeUTyCZny ZaKłaD 
naUKOWO-PRODUKCyJny SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 368813413    

(111) 249490 a  Wykreślono: KROnOPOL SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żary, Polska 970327738; Wpisano: 
SWISS KROnO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Żary, Polska 970327738    

(111) 251331 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 254200 a  Wykreślono: CIRQUe DU SOLeIL CanaDa 
InC , Montreal, Kanada; Wpisano: CDS Canada 1 SCSP, Luksemburg, 
Luksemburg    

(111) 254200 a  Wykreślono: CDS Canada 1 SCSP, Luksem-
burg, Luksemburg; Wpisano: CDS Canada 2 SCSP, Luksemburg, 
Luksemburg    

(111) 254200 a  Wykreślono: CDS Canada 2 SCSP, Luksem-
burg, Luksemburg; Wpisano: CDS Canada 3 L P , Montreal, Kanada    

(111) 254200 a  Wykreślono: CDS Canada 3 L P , Montreal, Ka-
nada; Wpisano: CDS Canada 4 L P , Montreal, Kanada    

(111) 255396 a  Wykreślono: KTS PaPIeR Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, Świdnik, Polska; Wpisano: „KTS PaPIeR W  
DOBROŃSKI I SKa” SPÓłKa JaWna, Kalinówka, Polska    

(111) 257695 a  Wykreślono: STaChOWICZ RySZaRD Wy-
TWÓRnIa aRTyKUłÓW KReŚLaRSKICh RySTOR ZaKłaD PRaCy 
ChROnIOneJ, Osielsko, Polska 002532706; Wpisano: MOnIKa STa-
ChOWICZ-nIeWIaDOMSKa, Bydgoszcz, Polska    

(111) 259388 a  Wykreślono: LeK FaRMaCeVTSKa DRUZBa 
D D , LJUBLJana, Słowenia; Wpisano: aLVOgen PhaRMa TRaDIng 
eUROPe eOOD, Sofia, Bułgaria    

(111) 259389 a  Wykreślono: LeK FaRMaCeVTSKa DRUZBa 
D D , LJUBLJana, Słowenia; Wpisano: aLVOgen PhaRMa TRaDIng 
eUROPe eOOD, Sofia, Bułgaria    

(111) 260945 a  Wykreślono: KROnOPOL SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żary, Polska 970327738; Wpisano: 
SWISS KROnO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Żary, Polska 970327738    

(111) 262587 a  Wykreślono: FUnDaCJa PRZyJaCIÓłKa, 
Warszawa, Polska 017162554; Wpisano: FUnDaCJa POLKI MOgĄ 
WSZySTKO, Warszawa, Polska 017162554    

(111) 262588 a  Wykreślono: FUnDaCJa PRZyJaCIÓłKa, 
Warszawa, Polska 017162554; Wpisano: FUnDaCJa POLKI MOgĄ 
WSZySTKO, Warszawa, Polska 017162554    

(111)  263254 a   W y k reślono:  SIe WIeLeC TaDeUSZ 
PRZeDSIĘBIORSTWO eKOLOgICZne eKOFLORa, Kraśnik, Polska 
430045395; Wpisano: PRZeDSIĘBIORSTWO eKOLOgICZne „eKO-
FLORa” SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kra-
śnik, Polska 386720620 

(111) 263868 a  Wykreślono: V LaBORaTORIeS Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, Mościska, Polska 141091810; Wpisa-
no: SaRaya POLanD SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141650912    
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(111) 264559 a  Wykreślono: KRaFT FOODS SChWeIZ hOL-
DIng gMBh, gLaTTPaRK, Szwajcaria; Wpisano: Kraft Foods Schwe-
iz holding gmbh, Zug, Szwajcaria    

(111) 265030 a  Wykreślono: SeaLanD LOgISTICS SPÓL-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia, Polska 
220912989; Wpisano: C haRTWIg gDynIa SPÓłKa aKCyJna, gdy-
nia, Polska 190880396    

(111) 265536 a  Wykreślono: The COnCenTRaTe ManUFaC-
TURIng COMPany OF IReLanD, haMILTOn, Bermudy; Wpisano: 
Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, Dublin, Irlan-
dia    

(111) 268224 a  Wykreślono: SaLeS InTeLLIgenCe SPÓłKa 
aKCyJna, gdynia, Polska 146393710; Wpisano: SaLeS InTeLLIgen-
Ce SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia, Pol-
ska 146393710    

(111) 269701 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI Spółka 
akcyjna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 273626 a  Wykreślono: 360° SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141560758; Wpisano: 
Michał Starkowski, Warszawa, Polska    

(111) 275096 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 275097 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 275098 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 275099 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 275401 a  Wykreślono: KROnOPOL SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żary, Polska 970327738; Wpisano: 
SWISS KROnO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Żary, Polska 970327738    

(111) 275402 a  Wykreślono: KROnOPOL SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Żary, Polska 970327738; Wpisano: 
SWISS KROnO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Żary, Polska 970327738    

(111) 276231 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI S a , 
Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe BRIZaRD 
WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 285464 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpi-
sano: SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 
710023709    

(111) 285483 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 285484 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpi-

sano: SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 
710023709    

(111) 285485 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 285777 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 286333 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 289096 a  Wykreślono: USTRZyCKI PaTRyK WIZJO, Rze-
szów, Polska 180503738; Wpisano: WIZJO SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 384255478    

(111) 289097 a  Wykreślono: USTRZyCKI PaTRyK WIZJO, Rze-
szów, Polska 180503738; Wpisano: WIZJO SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 384255478    

(111) 289099 a  Wykreślono: USTRZyCKI PaTRyK WIZJO, Rze-
szów, Polska 180503738; Wpisano: WIZJO SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 384255478    

(111) 290171 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 290172 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 290174 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 291724 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 292930 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 293524 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 294898 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpi-
sano: SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 
710023709    

(111) 295140 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    

(111) 296714 a  Wykreślono: gRUPa WIRTUaLna POLSKa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 142742958; Wpisano: WIR-
TUaLna POLSKa MeDIa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
142742958     

(111) 296715 a  Wykreślono: gRUPa WIRTUaLna POLSKa 
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 142742958; Wpisano: WIR-
TUaLna POLSKa MeDIa SPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
142742958     

(111) 297331 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 297509 a  Wykreślono: gZeLLa OSIe SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano: 
SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski, Polska 710023709    
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(111) 297871 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 299319 a  Wykreślono: UKRgOODS SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362460132; Wpi-
sano: MeRKURy SPÓłKa aKCyJna, Białystok, Polska 200740280    

(111) 300274 D  Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt KR VII ns-Rej Za  1712/20/903) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2642176 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-300274 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka ak-
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUe Spółka akcyjna z siedzi-
bą we Włoszczowie”    

(111) 300326 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓłKa 
JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK, WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 300410 a  Wykreślono: USTRZyCKI PaTRyK WIZJO, Rze-
szów, Polska 180503738; Wpisano: WIZJO SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 384255478    

(111) 302388 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 302389 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 302390 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 304428 a  Wykreślono: DeSTyLaRnIa SOBIeSKI SPÓłKa 
aKCyJna, Starogard gdański, Polska 000052764; Wpisano: MaRIe 
BRIZaRD WIne & SPIRITS POLSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460    

(111) 305823 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 306904 D  Wpisano: „W dniu 24 kwietnia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 4688/20/668) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2642897 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-306094 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBanK SPÓłKa aKCyJna z  sie-
dzibą w  Warszawie wobec WIRTUaLna POLSKa MeDIa SPÓłKa 
aKCyJna z siedzibą w Warszawie”    

(111) 306095 D  Wpisano: „W dniu 22 kwietnia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za 4674/20/743) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2642678 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-306095 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBanK SPÓłKa aKCyJna z  sie-
dzibą w  Warszawie wobec WIRTUaLna POLSKa MeDIa SPÓłKa 
aKCyJna z siedzibą w Warszawie”    

(111) 306129 D  Wpisano: „W dniu 30 kwietnia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt KR VII ns-Rej Za  1711/20/502) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2643261 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 

udzielonym na  znak towarowy R-306129 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka ak-
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUe Spółka akcyjna z siedzi-
bą we Włoszczowie”    

(111) 306612 D  Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla łodzi-Śródmieścia 
w łodzi Wydział XV gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
LD XV ns-Rej Za  52/20/409) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2634842 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na  znak towarowy R-306612 w  celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących MBanK SPÓłKa aKCyJna z  siedzibą 
w  Warszawie wobec MeLISSa SPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w łodzi”    

(111) 308171 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 311003 a  Wykreślono: Trei Real estate gmbh, Mülheim an 
der Ruhr, niemcy; Wpisano: Trei Real estate gmbh, Düsseldorf, niemcy    

(111) 311004 a  Wykreślono: Trei Real estate gmbh, Mülheim 
an der Ruhr, niemcy; Wpisano: Trei Real estate gmbh, Düsseldorf, 
niemcy    

(111) 314428 a  Wykreślono: CIeSIeLSKa MOnIKa, BłaSZ-
CZyK agnIeSZKa QKI SPÓłKa CyWILna, Warszawa, Polska 
142270347; Wpisano: QKI KaROLIna KOCIałKOWSKa, Warszawa, 
Polska 385254564    

(111) 315387 a  Wykreślono: JaROSłaW DaLKIeWICZ, War-
szawa, Polska; Wpisano: aRagOnIT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 
385448009    

(111) 316630 a  Wykreślono: SłOŃSKa-FLIS KaTaRZyna, 
Warszawa, Polska; Wpisano: eCOFaSaDa PRO WaLDeMaR FLIS, 
Warszawa, Polska 361021376    

(111) 317488 a  Wykreślono: enTICODe BIZ SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 380740774 ; Wpisa-
no: Zastosowania IT Krzysztof nowak, łódź, Polska    

(111) 317721 a  Wykreślono: DOMInIK KOnDeK, Busko-Zdrój, 
Polska 260295672; Wpisano: FIRMa hanDLOWO-USłUgOWa aLU-
SPORT KRySTIan ŚLeDŹ, Mikułowice, Polska    

(111) 319163 a  Wykreślono: PIeKaRnIa FaMILIJna SPÓł-
Ka JaWna eLŻBIeTa KOWaLCZyK WITOLD KOWaLCZyK, Kuźnica 
Czeszycka, Polska 020182505; Wpisano: gRUPa FaMILIJna SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505    

(111) 319871 D  Wpisano: „W dniu 4 czerwca 2014 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za  8017/14/709) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-319871 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Citibank, n a , London Branch 
z  siedzibą w  Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej wobec Play 3gnS Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”    

(111) 322252 a  Wykreślono: PaLaK BOŻena, PaLaK-LaTU-
SIŃSKa naDIa aWOS-aIRPORT FaCILITy SPÓłKa CyWILna, Kato-
wice, Polska; Wpisano: SenaLa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Bytom, Polska 360140707    

(111) 324653 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 325371 D  „W dniu 4 czerwca 2014 r  na podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy w Warszawie 
Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt Wa XI 
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ns-Rej Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy-
cją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R-325371 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Citibank, n a , London Branch z siedzibą w Lon-
dynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
wobec Play 3gnS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spół-
ka komandytowa z siedzibą w Warszawie”    

(111) 325755 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 325756 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 327125 a  Wykreślono: BROWaR ReCRaFT SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świętochłowice, Polska 
363817990; Wpisano: aDaM MaRUSZeWSKI, Borki Wielkie, Polska    

(111) 328189 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 328205 a  Wykreślono: TOORanK POLSKa SPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216    

(111) 329854 D  Wpisano: „W dniu 4 czerwca 2014 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  
akt Wa XI ns-Rej Za  8017/14/709) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-329854 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Citibank, n a , London Branch 
z  siedzibą w  Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej wobec Play 3gnS Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”    

(111) 330794 a  Wykreślono: agnIeSZKa LeSZCZaWSKa, Dą-
browa górnicza, Polska; Wpisano: KaRUMI LeSZCZaWSCy SPÓłKa 
JaWna, Dąbrowa górnicza, Polska 384091150    

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie 
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, 
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, 
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), okre-
ślenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnio-
nego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę 
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu 
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji później-
szego wyznaczenia 

(111) 1373186 (540) FeRRI FeRRUCCI
(531) CFe: 26 05 18, 27 05 14 (511) 26
(732) FaRUK ŞİReCİ, adnan Kahvecı Mah Çamlıtepe Cad Sımakent 
Sıtesı hanımelıBlok no: 2C İç Kapı no: 41, Beylıkdüzü İstanbul (TR)
(151) 2017 03 08 (441) 2017 11 20 (581) 2017 11 02

(111) 1376242 (540) SUnDay
(531) CFe: 26 01 04, 27 05 24 (511) 37
(732) Unitary enterprise „Parfumerno-kosmeticheskaya  
fabrika „Sontsa”, engelsa Street 220030 Mińsk (By)
(151) 2017 07 31 (441) 2017 12 11 (581) 2017 11 23

(111) 1420448 (540) DeFenDOOR
(531) CFe: 24 01 15, 27 01 04, 29 01 13 (511) 6, 19, 35
(732) DeFenDOOR s r o , Tomášikova 19 SK-831 04 Bratysława (SK)
(151) 2018 04 16 (441) 2018 09 17 (581) 2018 08 30

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1387220 (531) CFe: 14 03 20, 26 13 25 (511) 6
(732) PeM Management, Inc ,  
Suite 108,103 Foulk Road, Wilmington De 19803 (US)
(151) 2017 11 13 (441) 2018 02 19 (581) 2018 02 01

(111) 1401370 (531) CFe: 19 07 01, 29 01 03 (511) 32
(732) JeRMUK gROUP CJSC, Barekamutyan Str  1, Jermuk (aM)
(151) 2018 01 09 (441) 2018 05 28 (581) 2018 05 10

(111) 1402635 (540) ZOO-BOOM Roshen (511) 30
(732) Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,  
elektrykiv vul , 26/9, Kyiv 04176 (Ua)
(151) 2017 12 05 (441) 2018 06 04 (581) 2018 05 17

(111) 1406893 (540) ZhaRa
(531) CFe: 26 04 05, 27 05 15 (511) 35, 41
(732) „BReeZe hOTeL” LLC, nasimi district, 28 May str ,  
5, aZ-1014 Baku (aZ)
(151) 2017 12 21 (441) 2018 07 02 (581) 2018 06 14

(111) 1448757 (540) galicia
(531) CFe: 27 05 17 (511) 32
(732) Limited Liability Company „galicia-Trade”,  
vul  Lvivska, 274a, m  horodok Lvivska obl  81500 (Ua);  
Limited Liability Company „yablunevyy Dar”,  
vul  Lvivska, 274a, m  horodok Lvivska obl  81500 (Ua)
(151) 2018 11 07 (441) 2019 02 25 (581) 2019 02 07
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f. topografie układÓw scalonych

prawa Z reJestracJi  
topografii układÓw scalonych

udZielone prawa 

(od nr 59 do nr 63)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii 
układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę 
pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu /jeżeli miała miejsce 
przed zgłoszeniem/, nazwiska i imiona lub nazwy oraz miejsca zamiesz-
kania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano topografię, 
kod kraju, nazwiska i imiona twórców /jeśli nie jest nim zgłaszający/, 
słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii oraz 
daty upływu okresów ochrony topografii 

59 2020 07 23 (60) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof,  
Pleskacz Witold
Układ symetryzatora i przemiany częstotliwości na pasmo L1/e1  
do odbiornika sygnału satelitarnego
2025 12 31
2030 12 31

60 2020 07 23 (61) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof,  
Pleskacz Witold

Układ symetryzatora i przemiany częstotliwości na pasmo L5/e5  
o odbiornika sygnału satelitarnego
2025 12 31
2030 12 31

61 2020 07 23 (62) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof,  
Pleskacz Witold
Wzmacniacz niskoszumny na pasmo L5/e5 do odbiornika sygnału 
satelitarnego
2025 12 31
2030 12 31

62 2020 07 23 (63) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz Siwiec Krzysztof,  
Pleskacz Witold
Wzmacniacz niskoszumny na pasmo L1/e1 do odbiornika sygnału 
satelitarnego
2025 12 31
2030 12 31

63 2020 07 23 (64) Politechnika Warszawska, Warszawa (PL)
Twórcy: Pleskacz Witold, Borejko Tomasz, Borkowski adam, Butryn 
Igor, łuczyk arkadiusz, Marcinek Krzysztof, narczyk Paweł, Pietroń 
Daniel, Reszewicz Szymon, Siwiec Krzysztof, Wiechowski łukasz
Zintegrowany układ testowy do odbioru sygnału satelitarnego 
zawierający analogowo-radiowe tory odbiorcze oraz procesor na-
wigacyjny
2025 12 31
2030 12 31
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUnIKaTy URZĘDOWe

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2021 r  wydaną na podstawie art  25 ust  1 w związku 
z art  18 ust  4 i art  19 ust  1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r  o rzecznikach patentowych (Dz  U  z 2019 r  poz  1861 i z 2020 r  poz  288), 
wpisano na listę rzeczników patentowych w poz  nr: 

3552 Rygiel Grzegorz Paweł Bielsko-Biała

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 r  wydaną na podstawie art  25 ust  1 w związku z art  
18 ust  4 i art  19 ust  1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r  o rzecznikach patentowych (Dz  U  z 2019 r  poz  1861 i z 2020 r  poz  288), wpisano 
na listę rzeczników patentowych w poz  nr: 

3553 Kaliszewska Dorota Joanna Biała Podlaska

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 r  wydaną na podstawie art  25 ust  1 w związku 
z art  24 ust  2 pkt 5a 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:

3101 Adamowicz Ryszard Wacław Rossosz
1318 Wierzchoń Jan Antoni Wąwolnica
2144 Ciborowska Anna Jadwiga Warszawa
2267 Duraj Dorota Ewa Łódź
2830 Bartczak Ryszard  Węgrzyn
2853 Klajs-Biernacka Wanda Maria Łódź

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 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:

1581 Adamowicz Henryk  Rybnik

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2021 r  wydaną na podstawie art  25 ust  1 w związku 
z art  24 ust  2 pkt 5a 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:

2895 Lasek Marian Andrzej Cieszyn
3053 Ochendal Janina Maria Złotów
3086 Syma Manfred Alfons Popielów
2232 Woźniak Ryszard Jan Pobiedna
2713 Żukowska Bożenna Maria Białystok
2022 Czepiel Dorota Zofia Wojnicz

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2021 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:

2449 Hasiak Mieczysław Bujnica

lista rZecZnikÓw patentowych 
(wpisy i skreślenia)
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