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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 237 281 do nr 237 400)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 237345 (41) 2020 04 20 
(51) A01B 33/02 (2006 .01) 
 A01B 33/00 (2006 .01)
(21) 427418 (22) 2018 10 16
(72) WILOMSKI ADAM, Niepiekła (PL)
(73) WILOMSKI ADAM AD-ROL, Niepiekła (PL)
(54) Zespół wału nożowego wielorzędowego glebogryzarek

(B1) (11) 237296 (41) 2020 05 04 
(51) A01D 41/16 (2006 .01) 
 B62D 63/08 (2006 .01)
(21) 427581 (22) 2018 10 29
(72) TUCHOLSKI TOMASZ, Stare Boryszewo (PL)
(73) TUCHOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo (PL)
(54) Jarzmo ryglujące samocentrujące

(B1) (11) 237392 (41) 2020 04 06 
(51) A01G 18/70 (2018 .01) 
 A01G 18/60 (2018 .01)
(21) 427207 (22) 2018 09 27
(72) DOMAGAŁA MARIUSZ, Pianowo (PL); SZPEJNOWSKI ROBERT, 
Nietążkowo (PL); PIEPRZYK HUBERT, Kościan (PL); WĘGIELSKI 
KRZYSZTOF, Nowy Lubosz (PL)
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(73) AGRO-PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pianowo (PL)
(54) Wózek do zbioru pieczarek

(B1) (11) 237281 (41) 2019 09 09 
(51) A01G 24/22 (2018 .01) 
 A01G 24/12 (2018 .01) 
 A01G 24/28 (2018 .01) 
 A01G 9/00 (2018 .01) 
 C05F 11/04 (2018 .01)
(21) 424799 (22) 2018 03 08
(72) ZEMŁA WINCENTY, Starcza (PL); ZEMŁA PIOTR, Łysiec (PL)
(73) ZEMŁA BOGUSŁAWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
PRODUKCYJNE OGRO-PLANT, Starcza (PL)
(54) Podłoże ogrodnicze

(B1) (11) 237301 (41) 2020 10 05 
(51) A21C 11/22 (2006 .01) 
 A21C 11/24 (2006 .01)
(21) 429429 (22) 2019 03 28
(72) POLAK DOMINIK, Ludwin Kolonia (PL); NAKONIECZNY 
ZBIGNIEW, Piaski (PL)
(73) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA 
AKCYJNA, Ludwin Kolonia (PL)
(54) Urządzenie do formowania makaronu

(B1) (11) 237298 (41) 2019 07 01 
(51) A21D 13/00 (2017 .01) 
 A21D 8/04 (2006 .01) 
 A23L 7/104 (2016 .01)
(21) 423969 (22) 2017 12 20
(72) PIASECKA-JÓŹWIAK KATARZYNA, Warszawa (PL); 
CHABŁOWSKA BEATA, Warszawa (PL); SŁOWIK ELŻBIETA, 
Piaseczno (PL)
(73) NOSEK TOMASZ PIEKARNIA, Grabie (PL)
(54) Zakwas piekarski pszenny i sposób otrzymywania pieczywa 
z użyciem tego zakwasu

(B1) (11) 237308 (41) 2019 08 26 
(51) A23C 3/02 (2006 .01) 
 A23C 3/07 (2006 .01) 
 A23C 9/14 (2006 .01) 
 A23L 33/00 (2016 .01) 
 A23L 5/20 (2016 .01)
(21) 424668 (22) 2018 02 23
(72) ŻABKA ROMUALD, Małszyce (PL); GRUDZIEŃ ALDONA, 
Kozłów Biskupi (PL)
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU, 
Łowicz (PL)
(54) Sposób wytwarzania mleka o przedłużonej trwałości i o zwięk-
szonej zawartości witaminy D3

(B1) (11) 237362 (41) 2018 04 23 
(51) A23G 1/18 (2006 .01) 
 G01N 11/00 (2006 .01)
(21) 419053 (22) 2016 10 10
(72) BOROWICZ RYSZARD, Inowrocław (PL)
(73) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów z czekolady

(B1) (11) 237379 (41) 2019 10 21 
(51) A23K 10/30 (2016 .01) 
 A23K 20/142 (2016 .01) 
 A23K 20/147 (2016 .01) 
 A23K 20/20 (2016 .01) 
 A23K 50/80 (2016 .01)
(21) 425207 (22) 2018 04 12

(72) ZIĘTEK JERZY, Lublin (PL); GUZ LESZEK, Lublin (PL); ADASZEK 
ŁUKASZ, Lublin (PL); WINIARCZYK STANISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Karma dla ślimaków hodowanych jako zwierzęta laboratoryjne

(B1) (11) 237356 (41) 2020 10 19 
(51) A47J 37/00 (2006 .01) 
 A47J 37/07 (2006 .01)
(21) 429657 (22) 2019 04 17
(72) OLEKSIAK PIOTR, Maków Mazowiecki (PL); MOROZ PIOTR, 
Biskupiec (PL); DZIK TOMASZ, Brzezinka (PL)
(73) GRILL-IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sieluń (PL)
(54) Grill jednorazowy

(B1) (11) 237370 (41) 2017 06 05 
(51) A61C 8/00 (2006 .01) 
 A61C 13/08 (2006 .01) 
 G06T 17/00 (2006 .01) 
 A61C 13/00 (2006 .01)
(21) 417028 (22) 2016 04 28
(72) FRYDRYCHEWICZ ARTUR, Warszawa (PL)
(73) FRYDRYCHEWICZ ARTUR AF PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, 
Warszawa (PL)
(54) Implanty bioniczne i sposoby ich wytwarzania

(B1) (11) 237385 (41) 2019 12 16 
(51) A61D 3/00 (2006 .01) 
 A61G 7/10 (2006 .01) 
 A61G 7/14 (2006 .01)
(21) 425859 (22) 2018 06 08
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI 
TOMASZ, Warszawa (PL); SLÓSARZ JAN, Warszawa (PL); BALCERAK 
MAREK, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wydźwigu i podtrzymania bydła

(B1) (11) 237292 (41) 2015 04 27 
(51) A61F 5/01 (2006 .01)
(21) 405663 (22) 2013 10 16
(72) BACZYŃSKI TADEUSZ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(54) Orteza kończyny dolnej oraz sposób kontroli ucisku ortezy 
na kończynę

(B1) (11) 237309 (41) 2020 01 02 
(51) A61G 7/008 (2006 .01)
(21) 426065 (22) 2018 06 25
(72) ZARYCHTA WALDEMAR, Jelenia Góra (PL); PAWŁOWSKI 
SŁAWOMIR, Łomnica (PL)
(73) 3XIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra (PL); PAWŁOWSKI SŁAWOMIR AVERIT, Łomnica (PL)
(54) Łóżko pielęgnacyjne obrotowe

(B1) (11) 237374 (41) 2019 05 20 
(51) A61K 31/202 (2006 .01) 
 A61K 31/455 (2006 .01) 
 A61P 9/10 (2006 .01)
(21) 423415 (22) 2017 11 10
(72) RZEŹNICZAK JANUSZ, Poznań (PL); BURCHARDT PAWEŁ, 
Złotniki (PL)
(73) LAMBDAFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca mieszaninę estru 
etylowego kwasu eikozapentaenowego i estru etylowego kwasu 
dokozaheksaenowego oraz jej zastosowanie
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(B1) (11) 237391 (41) 2020 03 23 
(51) A61K 31/215 (2006 .01) 
 A61K 9/22 (2006 .01) 
 A61K 9/32 (2006 .01) 
 A61K 9/36 (2006 .01) 
 A61K 9/52 (2006 .01)
(21) 427115 (22) 2018 09 18
(72) GAWROŃSKA AGNIESZKA, Łomianki Dolne (PL); GAWROŃSKI 
KRZYSZTOF, Lutomiersk (PL); GAWROŃSKI MATEUSZ,  
Łomianki Dolne (PL); SIJKA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) NERR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne (PL)
(54) Preparat doustny zawierający maślan sodu

(B1) (11) 237361 (41) 2020 01 02 
(51) A61K 36/14 (2006 .01) 
 A61K 36/15 (2006 .01) 
 A61K 36/28 (2006 .01) 
 A61K 36/36 (2006 .01) 
 A61K 36/49 (2006 .01) 
 A61K 36/53 (2006 .01) 
 A61K 36/534 (2006 .01) 
 A61K 36/537 (2006 .01) 
 A61K 36/70 (2006 .01) 
 A61K 36/73 (2006 .01) 
 A61K 36/882 (2006 .01) 
 A61P 11/00 (2006 .01)
(62) 412779
(21) 430357 (22) 2015 06 19
(72) BRACH BRONISŁAW, Jasło (PL)
(73) BRACH BRONISŁAW, Jasło (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji ziołowych, kompozycja zio-
łowa oraz zastosowanie kompozycji ziołowej

(B1) (11) 237377 (41) 2019 10 07 
(51) A61L 2/10 (2006 .01) 
 A23L 3/28 (2006 .01)
(21) 425113 (22) 2018 04 03
(72) MAZUR JACEK, Lublin (PL); PANASIEWICZ MARIAN,  
Lublin (PL); SOBCZAK PAWEŁ, Lublin (PL); ZAWIŚLAK KAZIMIERZ, 
Snopków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego

(B1) (11) 237378 (41) 2019 10 07 
(51) A61L 2/10 (2006 .01) 
 A23L 3/28 (2006 .01)
(21) 425114 (22) 2018 04 03
(72) MAZUR JACEK, Lublin (PL); PANASIEWICZ MARIAN,  
Lublin (PL); SOBCZAK PAWEŁ, Lublin (PL); ZAWIŚLAK KAZIMIERZ, 
Snopków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego

(B1) (11) 237394 (41) 2020 04 06 
(51) A61L 2/20 (2006 .01) 
 B60S 3/00 (2006 .01)
(21) 427241 (22) 2018 09 28
(72) TROCHONOWICZ ANDRZEJ, Piszczac (PL)
(73) SMART NET-ZUBKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piszczac (PL)
(54) Urządzenie do dezynfekowania wnętrza pojazdów

(B1) (11) 237363 (41) 2018 05 07 
(51) A61L 11/00 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01) 
 B01F 7/04 (2006 .01)
(21) 419294 (22) 2016 10 28

(72) BRAJTLING JAROSŁAW ERYK, Szczecin (PL)
(73) BIOELEKTRA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Autoklaw do obróbki odpadów komunalnych lub frakcji odpa-
dów komunalnych, zwłaszcza frakcji organicznych biodegradowal-
nych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych

(B1) (11) 237400 (41) 2017 07 31 
(51) A61L 15/18 (2006 .01) 
 A61L 15/44 (2006 .01) 
 A61L 15/22 (2006 .01)
(21) 415838 (22) 2016 01 19
(72) KRZEŚNIAK MARTA, Stare Kozuby (PL)
(73) OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask (PL)
(54) Sposób wytwarzania opatrunku hydrożelowego oraz opatrunek 
hydrożelowy

(B1) (11) 237295 (41) 2020 06 01 
(51) A61M 5/315 (2006 .01) 
 A61M 5/178 (2006 .01) 
 A61M 5/24 (2006 .01)
(21) 427951 (22) 2018 11 28
(72) WILCZEK MATEUSZ, Szczecin (PL); LOZANO PLATONOFF 
ALBERTO, Szczecin (PL)
(73) COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Mechanizm sterujący aplikatora i sposób jego montażu

(B1) (11) 237397 (41) 2020 09 21 
(51) A63C 19/12 (2006 .01) 
 E04H 15/58 (2006 .01) 
 E04H 15/64 (2006 .01)
(21) 429182 (22) 2019 03 07
(72) HENZEL MARIUSZ, Uskorz Wielki (PL)
(73) HENZEL MARIUSZ HEMARTEC, Uskorz Wielki (PL)
(54) Segment przeciwdeszczowej osłony stadionowych torów wy-
ścigowych

(B1) (11) 237299 (41) 2019 08 12 
(51) B01D 15/30 (2006 .01) 
 C07K 7/64 (2006 .01)
(21) 424555 (22) 2018 02 09
(72) HODUREK PAWEŁ, Wałbrzych (PL); JAJOR PAWEŁ, Ziębice (PL); 
ŁUKASZEWICZ MARCIN, Wrocław (PL)
(73) INVENTIONBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób oczyszczania i/lub rozdzielania surfaktyny z wykorzy-
staniem Chromatografii Przeciwprądowej

(B1) (11) 237287 (41) 2017 06 05 
(51) B01D 17/028 (2006 .01) 
 C02F 1/40 (2006 .01) 
 E03F 5/16 (2006 .01)
(21) 415049 (22) 2015 12 01
(72) SKOTNICKI TOMASZ, Koronowo (PL); KAZIMIERSKA ANNA, 
Koronowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALKOR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo (PL)
(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza olejów z gorących 
cieczy procesowych oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 237316 (41) 2020 01 02 
(51) B01D 61/36 (2006 .01) 
 C02F 1/04 (2006 .01) 
 C02F 103/08 (2006 .01) 
 C02F 1/58 (2006 .01) 
 C02F 101/12 (2006 .01)
(21) 426059 (22) 2018 06 25
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(72) GRYTA MAREK, Szczecin (PL); WESOŁOWSKA PATRYCJA, 
Orzechów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób odsalania wody z krystalizacją i układ do odsalania 
wody z krystalizacją

(B1) (11) 237297 (41) 2020 01 02 
(51) B01J 37/02 (2006 .01) 
 B01J 21/08 (2006 .01) 
 B01J 35/00 (2006 .01) 
 C02F 1/32 (2006 .01)
(21) 425984 (22) 2018 06 19
(72) SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); WAŚ-MROZEK 
JOANNA, Staniątki (PL); ŻMUDZKI PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania cząstek fotokatalizatora pływającego 
oraz ich zastosowanie

(B1) (11) 237305 (41) 2019 10 07 
(51) B02C 15/12 (2006 .01)
(21) 425042 (22) 2018 03 27
(72) MERCHUT ARTUR, Łaziska Górne (PL); CZYRNY MAREK, 
Mikołów (PL); ĆMIEL KATARZYNA, Mikołów (PL); SZCZEPANEK 
KRZYSZTOF, Łaziska Górne (PL)
(73) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów (PL)
(54) Sposób łączenia pierścienia miażdżącego i pierścienia dyszowe-
go oraz połączenie pierścienia miażdżącego i pierścienia dyszowego

(B1) (11) 237306 (41) 2019 10 07 
(51) B02C 15/12 (2006 .01)
(21) 425044 (22) 2018 03 27
(72) MERCHUT ARTUR, Łaziska Górne (PL); CZYRNY MAREK, 
Mikołów (PL); ĆMIEL KATARZYNA, Mikołów (PL); SZCZEPANEK 
KRZYSZTOF, Łaziska Górne (PL)
(73) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów (PL)
(54) Układ regulowanego pierścienia dyszowego

(B1) (11) 237372 (41) 2018 07 02 
(51) B02C 21/02 (2006 .01) 
 B02C 23/08 (2006 .01) 
 B02C 23/38 (2006 .01)
(21) 420010 (22) 2016 12 28
(72) GŁODEK-BUCYK EWA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KACAŁA OLGA, 
Krapkowice (PL); KALINOWSKI WOJCIECH, Opole (PL); SŁADECZEK 
FRANCISZEK, Opole (PL); WEISSER PATRYK, Kamień Śląski (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL); CEMEX POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania sproszkowanych mie-
szanin surowcowych z materiałów o różnych zdolnościach prze-
miałowych

(B1) (11) 237357 (41) 2020 11 02 
(51) B05D 3/10 (2006 .01) 
 B05D 7/02 (2006 .01) 
 C08J 7/14 (2006 .01) 
 B41M 1/30 (2006 .01)
(21) 429735 (22) 2019 04 25
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL); ZAPRZALSKA 
ALICJA, Poznań (PL); HENDZEL MACIEJ, Radom (PL); WINDLOCH 
MARCIN, Kobyłka (PL); CHMIELEWSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(73) MPACK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Sobiekursk (PL)
(54) Sposób wytwarzania zadrukowanych, jednowarstwowych tub 
termoplastycznych

(B1) (11) 237369 (41) 2017 06 05 
(51) B21C 23/02 (2006 .01)
(21) 415068 (22) 2015 12 01
(72) ŚLIWA ROMANA, Łańcut (PL); BOCHNIAK WŁODZIMIERZ, 
Kraków (PL); KORBEL ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób obniżenia momentu obrotowego matrycy w począt-
kowym etapie procesu wyciskania z oscylacyjnym skręcaniem ma-
teriałów metalicznych

(B1) (11) 237387 (41) 2020 09 21 
(51) B21C 23/02 (2006 .01) 
 B21C 25/00 (2006 .01)
(21) 429221 (22) 2019 03 11
(72) CEBULSKI JANUSZ, Piekary Śląskie (PL); PASEK DOROTA, 
Bytom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytworzenia powłoki ochronnej na materiale przera-
bianym plastycznie w procesie wyciskania, zwłaszcza materiałów 
trudnoodkształcalnych

(B1) (11) 237355 (41) 2020 10 05 
(51) B23B 31/00 (2006 .01) 
 B23B 31/107 (2006 .01) 
 B60R 11/00 (2006 .01) 
 H02G 3/30 (2006 .01)
(21) 429367 (22) 2019 03 22
(72) GUZDEK ANDRZEJ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pszczyna (PL)
(54) Uniwersalna magnetyczna podstawka montażowa i sposób 
montażu urządzeń z zastosowaniem uniwersalnej magnetycznej 
podstawki montażowej

(B1) (11) 237382 (41) 2019 08 26 
(51) B23B 31/02 (2006 .01) 
 B23B 31/117 (2006 .01)
(21) 429094 (22) 2019 02 27
(72) BOCHNIA JERZY, Radom (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Trzpień tokarski

(B1) (11) 237381 (41) 2019 09 23 
(51) B23B 31/16 (2006 .01)
(21) 428555 (22) 2019 01 10
(72) BOCHNIA JERZY, Radom (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej

(B1) (11) 237380 (41) 2018 12 03 
(51) B23H 7/00 (2006 .01) 
 B23H 3/00 (2006 .01) 
 B23H 7/02 (2006 .01)
(21) 425199 (22) 2018 04 11
(72) SPADŁO SŁAWOMIR, Skarżysko-Kamienna (PL); SKOWRON 
EWELINA, Skarżysko-Kamienna (PL); ŻAK MAGDALENA,  
Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób i urządzenie do drążenia elektroerozyjnego powierzch-
ni o zarysach sferycznych, zwłaszcza gniazd

(B1) (11) 237300 (41) 2020 07 13 
(51) B23K 9/167 (2006 .01)
(21) 428560 (22) 2019 01 11
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL); 
MRÓZ MAREK FRANCISZEK, Rzeszów (PL)
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(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WELDMENT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Sposób zmniejszania udziału ferrytu Widmanstättena w złączu 
spawanym elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali nisko-
węglowej

(B1) (11) 237338 (41) 2018 04 09 
(51) B24B 31/06 (2006 .01)
(21) 419454 (22) 2016 11 14
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); BŁAWUCKI STANISŁAW, 
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów 
cienkościennych

(B1) (11) 237314 (41) 2018 10 22 
(51) B24B 41/06 (2012 .01)
(21) 421269 (22) 2017 04 11
(72) PAWEŁKO PIOTR, Wołczkowo (PL); PARUS ARKADIUSZ, 
Szczecin (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do aktywnej zmiany sztywności i eliminacji drgań 
układu OUPN

(B1) (11) 237393 (41) 2020 04 06 
(51) B29C 48/08 (2019 .01) 
 B29C 64/10 (2017 .01) 
 B29C 59/00 (2006 .01) 
 B29D 7/01 (2006 .01) 
 E02B 3/12 (2006 .01) 
 E02D 17/20 (2006 .01) 
 E04B 1/62 (2006 .01) 
 E04F 13/075 (2006 .01)
(21) 427231 (22) 2018 09 27
(72) PUCHYŁA ROMAN, Poznań (PL)
(73) GRILTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotkowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania okładzin hydroizolacyjnych

(B1) (11) 237291 (41) 2019 11 04 
(51) B29C 64/40 (2017 .01) 
 B29C 64/245 (2017 .01)
(21) 425362 (22) 2018 04 25
(72) KOSTRZEWA SZYMON, Belsk Duży (PL); WILK KRZYSZTOF, 
Mysłowice (PL)
(73) 3D GENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) Sposób wykonania struktury podporowej pod model druko-
wany przestrzennie

(B1) (11) 237290 (41) 2019 10 21 
(51) B29C 64/386 (2017 .01) 
 B29C 64/209 (2017 .01)
(21) 425259 (22) 2018 04 17
(72) KOSTRZEWA SZYMON, Belsk Duży (PL); WRÓBEL MATEUSZ, 
Bielsko-Biała (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); NOWOCZEK 
KAMIL, Drogomyśl (PL); KUKUŁA ANDRZEJ, Gostyń (PL)
(73) 3D GENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) Sposób i układ pomiaru jakości ekstruzji materiału głowicy 
drukarki druku przestrzennego

(B1) (11) 237399 (41) 2020 11 02 
(51) B31D 1/04 (2006 .01) 
 A47G 11/00 (2006 .01) 
 D21H 27/30 (2006 .01) 

 D21H 21/36 (2006 .01) 
 B32B 29/00 (2006 .01)
(21) 429728 (22) 2019 04 24
(72) ŻYGADŁOWSKI JERZY, Gdańsk (PL)
(73) AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zajączkowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania serwetek o zwiększonej antybakteryjności 
i higienizacji

(B1) (11) 237358 (41) 2020 11 02 
(51) B32B 37/00 (2006 .01) 
 B32B 17/10 (2006 .01) 
 C03C 17/28 (2006 .01) 
 G01R 25/00 (2006 .01)
(21) 429736 (22) 2019 04 25
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL); ZAPRZALSKA 
ALICJA, Poznań (PL)
(73) WUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śliwice (PL)
(54) Sposób termicznej laminacji szkła

(B1) (11) 237285 (41) 2017 03 27 
(51) B60G 17/015 (2006 .01) 
 H02K 1/27 (2006 .01)
(21) 413989 (22) 2015 09 15
(72) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ aktywnego zawieszenia pojazdu gąsienicowego z wy-
korzystaniem sprzężonych elektrycznie tarczowych silników elek-
trycznych z wałkiem jednostronnym

(B1) (11) 237284 (41) 2017 03 27 
(51) B60G 17/015 (2006 .01) 
 H02K 1/27 (2006 .01)
(21) 413990 (22) 2015 09 15
(72) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ aktywnego zawieszenia pojazdu użytkowego z wykorzy-
staniem sprzężonych elektrycznie tarczowych silników elektrycz-
nych z wałkami dwustronnymi

(B1) (11) 237286 (41) 2017 03 27 
(51) B60G 17/015 (2006 .01)
(21) 413991 (22) 2015 09 15
(72) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ aktywnego zawieszenia pojazdu mechanicznego z wyko-
rzystaniem sprzężonych elektrycznie liniowych silników elektrycz-
nych wkładów kolumn MacPhersona

(B1) (11) 237307 (41) 2019 02 25 
(51) B60R 9/10 (2006 .01) 
 B60P 1/46 (2006 .01)
(21) 427002 (22) 2018 09 11
(72) JANIK MIROSŁAW, Jelcz Laskowice (PL)
(73) JANIK MIROSŁAW, Jelcz Laskowice (PL)
(54) Urządzenie samochodowe do transportu, zwłaszcza motoro-
werów i motocykli

(B1) (11) 237396 (41) 2020 08 24 
(51) B60W 30/18 (2012 .01) 
 B60G 17/016 (2006 .01)
(21) 428957 (22) 2019 02 18
(72) GUZDEK ANDRZEJ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pszczyna (PL)
(54) Urządzenie skonfigurowane do wykrywania obecności i ruchu 
w monitorowanej przestrzeni
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(B1) (11) 237375 (41) 2019 08 12 
(51) B61C 15/10 (2006 .01) 
 B61K 7/14 (2006 .01) 
 B61H 7/00 (2006 .01) 
 B61H 11/00 (2006 .01)
(21) 424509 (22) 2018 02 05
(72) KUPCZAK SZYMON, Rybnik (PL); FILAR ŁUKASZ, Rybnik (PL); 
ZIELEŹNY WOJCIECH, Rybnik (PL); SETLAK RAFAŁ, Kończyce Małe (PL)
(73) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory (PL)
(54) Piasecznica i sposób kondycjonowania piasku w piasecznicy

(B1) (11) 237346 (41) 2020 04 20 
(51) B65D 5/42 (2006 .01) 
 B65D 5/54 (2006 .01) 
 B65D 27/14 (2006 .01)
(21) 427458 (22) 2018 10 18
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Klapa opakowania z elementem do zdejmowania folii ochronnej 
z pasa klejącego

(B1) (11) 237351 (41) 2020 06 15 
(51) B65D 43/02 (2006 .01) 
 B65D 39/02 (2006 .01)
(21) 428129 (22) 2018 12 11
(72) LEWANDOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) REEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krzemieniewo (PL)
(54) Zespół zamknięcia pojemnika z tworzywa sztucznego, zwłasz-
cza na napoje

(B1) (11) 237343 (41) 2020 03 23 
(51) B65D 85/808 (2006 .01) 
 A47G 19/16 (2006 .01) 
 B65B 29/02 (2006 .01)
(21) 427048 (22) 2018 09 13
(72) HAPEL GRZEGORZ, Lubin (PL)
(73) MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(54) Filtr do zaparzania, zwłaszcza herbaty

(B1) (11) 237294 (41) 2020 06 01 
(51) B65G 37/02 (2006 .01) 
 B07C 5/36 (2006 .01)
(21) 427851 (22) 2018 11 21
(72) PIĄTKOWSKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL); SUTOWSKI 
KRZYSZTOF, Klawkowo (PL)
(73) SUTOWSKI KRZYSZTOF REGALUX, Topole (PL)
(54) Sposób i urządzenie do finalnego rozdziału obiektów w meto-
dzie sortowania dwuetapowego

(B1) (11) 237364 (41) 2018 06 04 
(51) C01B 25/26 (2006 .01) 
 C05B 11/06 (2006 .01) 
 C02F 11/06 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 419630 (22) 2016 11 29
(72) TARKO BARBARA, Miechów (PL); GORAZDA KATARZYNA, 
Kraków (PL); WZOREK ZBIGNIEW, Niepołomice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Sposób równoczesnego odzyskiwania do celów nawozowych 
związków fosforu i mikroelementów z ekstraktów po ługowaniu 
popiołów uzyskanych ze spalenia osadów ściekowych

(B1) (11) 237311 (41) 2018 09 24 
(51) C02F 1/28 (2006 .01) 

 B01J 20/20 (2006 .01) 
 C01G 23/047 (2006 .01)
(21) 420958 (22) 2017 03 23
(72) MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL); KOWALCZYK 
ŁUKASZ, Stamirowice (PL); WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL); 
KUSIAK-NEJMAN EWELINA, Szczecin (PL); KAPICA-KOZAR JOANNA, 
Szczecin (PL); ŻOŁNIERKIEWICZ GRZEGORZ, Police (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób usuwania ołowiu z wodnego roztworu metali ciężkich

(B1) (11) 237321 (41) 2017 06 19 
(51) C02F 1/58 (2006 .01) 
 C02F 1/32 (2006 .01)
(21) 415264 (22) 2015 12 17
(72) GRZECHULSKA-DAMSZEL JOANNA, Szczecin (PL); MORAWSKI 
ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); MACIĄG MAGDALENA, 
Nowogard (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób usuwania z wody sertraliny

(B1) (11) 237288 (41) 2019 11 04 
(51) C02F 1/62 (2006 .01) 
 C02F 1/56 (2006 .01) 
 C02F 1/54 (2006 .01) 
 C02F 1/68 (2006 .01) 
 C08L 27/06 (2006 .01) 
 C08K 5/07 (2006 .01) 
 B01J 20/26 (2006 .01) 
 B01J 20/22 (2006 .01) 
 B01J 20/30 (2006 .01)
(21) 425353 (22) 2018 04 24
(72) SKOTNICKI TOMASZ, Koronowo (PL); KAZIMIERSKA ANNA, 
Koronowo (PL); ZIUZIAKOWSKI KAMIL, Grudziądz (PL); WITT 
KATARZYNA, Bydgoszcz (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ,  
Poznań (PL); RADZYMIŃSKA-LENARCIK ELŻBIETA, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALKOR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo (PL)
(54) Sposób usuwania jonów metali ciężkich z roztworów amonia-
kalnych, zwłaszcza ścieków

(B1) (11) 237336 (41) 2017 12 18 
(51) C02F 11/12 (2006 .01)
(21) 417502 (22) 2016 06 09
(72) ROMANIUK WACŁAW, Warszawa (PL); ŁOCHOWSKI BOGDAN, 
Warszawa (PL); BOREK KINGA, Warszawa (PL); SAVINYH PETER 
ALEKSEJEVITZ, Kirów (RU); KOSOLAPOV VLADIMIR M .,  
Moskwa (RU); OTROSHKO SERGIEJ ALEKSEJEWITZ, Moskwa (RU); 
SHEVTSOV ALEKSEI V ., Moskwa (RU)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Mieszarko-suszarka

(B1) (11) 237366 (41) 2018 07 02 
(51) C04B 35/468 (2006 .01) 
 C04B 35/46 (2006 .01) 
 H01L 41/187 (2006 .01)
(21) 420012 (22) 2016 12 28
(72) WODECKA-DUŚ BEATA, Dąbrowa Górnicza (PL); ADAMCZYK-
HABRAJSKA MAŁGORZATA, Katowice (PL); KOZIELSKI LUCJAN, 
Orzesze (PL); BOCHENEK DARIUSZ, Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezołowiowego,piezoelektrycznego 
materiału ceramicznego

(B1) (11) 237318 (41) 2020 05 18 
(51) C07C 229/08 (2006 .01) 
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 C07C 227/14 (2006 .01) 
 C07C 59/64 (2006 .01)
(21) 427717 (22) 2018 11 13
(72) OSSOWICZ PAULA, Szczecin (PL); KLEBEKO JOANNA,  
Szczecin (PL); JANUS EWA, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Pochodna naproksenu i sposób wytwarzania pochodnej na-
proksenu

(B1) (11) 237386 (41) 2020 01 02 
(51) C07D 215/227 (2006 .01) 
 C08K 5/3437 (2006 .01) 
 C08F 2/50 (2006 .01) 
 C09K 11/06 (2006 .01) 
 G03F 7/031 (2006 .01) 
 G01N 21/77 (2006 .01)
(21) 426056 (22) 2018 06 25
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); TOPA MONIKA, Wieliczka (PL); 
PETKO FILIP, Kraków (PL); MACHOWSKI KAMIL, Kraków (PL); GALEK 
MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne chinolin-2-onu, sposób ich wytwarzania, nowe 
systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji 
kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania 
nowych pochodnych chinolin-2-onu

(B1) (11) 237317 (41) 2020 04 20 
(51) C07D 301/16 (2006 .01) 
 C07D 303/42 (2006 .01)
(21) 427356 (22) 2018 10 10
(72) LEWANDOWSKI GRZEGORZ, Dobra (PL); MILCHERT 
EUGENIUSZ, Szczecin (PL); SAŁACIŃSKI ŁUKASZ, Rzeczyca (PL); 
MUSIK MARLENA, Szczecin (PL); MALARCZYK-MATUSIAK KORNELIA, 
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania epoksydowanego oleju lnianego

(B1) (11) 237324 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424944 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 5-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i spo-
sób wytwarzania 5-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu

(B1) (11) 237325 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424947 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wy-
twarzania 2’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu

(B1) (11) 237326 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 

 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424948 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wy-
twarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu

(B1) (11) 237327 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424949 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i spo-
sób wytwarzania 3’-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu

(B1) (11) 237328 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424950 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 6-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wy-
twarzania 6-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu

(B1) (11) 237329 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424951 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3’,4’,5,7-tetra-
hydroksyflawon i  sposób wytwarzania 3-O-β-D-(4’’-O-metylo-
glukopiranozylo)-3’,4’,5,7-tetrahydroksyflawonu

(B1) (11) 237332 (41) 2019 09 23 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C12P 13/02 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01)
(21) 424954 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-Hydroksy-7-acetamidoflawon i sposób wytwarzania 4’-hydrok-
sy-7-acetamidoflawonu

(B1) (11) 237333 (41) 2019 10 21 
(51) C07D 311/30 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 425192 (22) 2018 04 11
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 8-hydroksy-7-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i spo-
sób wytwarzania 8-hydroksy-7-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
flawonu

(B1) (11) 237289 (41) 2017 05 08 
(51) C07D 405/06 (2006 .01) 
 A01N 43/653 (2006 .01) 
 A01N 43/76 (2006 .01)
(21) 414510 (22) 2015 10 26
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL); 
BIEDZIAK AGNIESZKA, Wronki (PL); KURKOWIAK KATARZYNA, 
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Dwufunkcyjne ciecze jonowe difenokonazolu, sposób ich otrzy-
mywania oraz zastosowania jako związków o działaniu fungicydo-
wym i herbicydowym

(B1) (11) 237334 (41) 2019 01 14 
(51) C07H 17/07 (2006 .01) 
 C07H 15/26 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 422147 (22) 2017 07 07
(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) 7-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,5-dihydroksy-
4’-metoksyflawanon i  3’-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-
5,7-dihydroksy-4’-metoksyflawanon i  sposób jednoczesnego 
otrzymywania 7-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,5-dihydroksy-
4’-metoksyflawanonu i 3’-O-β-D-4’’’-O-metylo-glukopiranozylo-5,7-
dihydroksy-4’-metoksyflawanonu

(B1) (11) 237335 (41) 2019 01 14 
(51) C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 422148 (22) 2017 07 07
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI 
JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ,  
Międzybórz (PL); BARTMAŃSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); 
HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-4’,5-dihydroksyflawanon 
i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-4’,5-
dihydroksyflawanonu

(B1) (11) 237330 (41) 2019 09 23 
(51) C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12P 19/60 (2006 .01)
(21) 424952 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-glukopiranozylo-3’,4’,5,7-
tetrahydroksyflawonu

(B1) (11) 237293 (41) 2018 11 19 
(51) C09D 133/08 (2006 .01) 
 C09D 5/14 (2006 .01)
(21) 421561 (22) 2017 05 10
(72) WASZUT MAREK, Koniaków (PL)
(73) WASZUT JOLANTA EKOBOKRA KAJMAR, Koniaków (PL); 
AKKOC SERKAN, Frankfurt nad Menem (DE); WYSOTA CHRISTOF, 
Bad Homburg (DE)
(54) Sposób wytwarzania termoaktywnej farby akrylowej

(B1) (11) 237302 (41) 2017 06 05 
(51) C10L 1/12 (2006 .01) 
 C10L 1/188 (2006 .01) 
 C10L 1/19 (2006 .01) 
 C10L 10/06 (2006 .01) 
 C10L 10/02 (2006 .01) 
 B82Y 99/00 (2011 .01)
(21) 414928 (22) 2015 11 24
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK, 
Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL); MARKOWSKI 
JAROSŁAW, Kraków (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL); 
KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); DUDA ANNA, Kraków (PL); 
SOJKA ZBIGNIEW, Kraków (PL); KOTARBA ANDRZEJ, Kraków (PL); 
STELMACHOWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); KEMPIŃSKI ROMAN,  
Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 
Kraków (PL); PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Uniwersalny pakiet dodatków do lekkich olejów opałowych

(B1) (11) 237303 (41) 2017 06 05 
(51) C10L 1/12 (2006 .01) 
 C10L 1/188 (2006 .01) 
 C10L 1/19 (2006 .01) 
 C10L 10/06 (2006 .01) 
 C10L 10/02 (2006 .01) 
 B82Y 99/00 (2011 .01)
(21) 414933 (22) 2015 11 24
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK,  
Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL); MARKOWSKI 
JAROSŁAW, Kraków (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL); 
KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); OLEKSIK JOANNA, 
Więckowice (PL); SOJKA ZBIGNIEW, Kraków (PL); KOTARBA 
ANDRZEJ, Kraków (PL); STELMACHOWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); 
KEMPIŃSKI ROMAN, Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 
Kraków (PL); PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Wielofunkcyjny pakiet dodatków o wysokiej skuteczności dzia-
łania do lekkich olejów opałowych

(B1) (11) 237359 (41) 2015 09 14 
(51) C10L 1/23 (2006 .01) 
 C10L 10/12 (2006 .01) 
 C07C 201/06 (2006 .01)
(21) 407471 (22) 2014 03 10
(72) WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL); ŻAK GRAŻYNA,  
Brzączowice (PL); MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL); 
ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL); 
OLEKSIK JOANNA, Stalowa Wola (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnego dodatku podwyż-
szającego liczbę cetanową paliw

(B1) (11) 237365 (41) 2017 12 04 
(51) C12M 1/00 (2006 .01)
(21) 419754 (22) 2016 12 09
(72) SZAFRAN ROMAN, Wrocław (PL); GĄSIOROWSKI KAZIMIERZ, 
Wrocław (PL); GĘBCZAK KATARZYNA, Wrocław (PL); WIATRAK 
BENITA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET 
MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie mikrofluidalne do prowadzenia hodowli komórek 
w gradiencie substancji bioaktywnej
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(B1) (11) 237390 (41) 2020 02 10 
(51) C12M 1/107 (2006 .01)
(21) 426517 (22) 2018 07 31
(72) BARYS MAREK, Bydgoszcz (PL); KLIMACKI JANUSZ, Lniano (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TARPOL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób mieszania cieczy fermentacyjnej w komorze fermen-
tacyjnej oraz komora fermentacyjna

(B1) (11) 237331 (41) 2019 09 23 
(51) C12P 13/02 (2006 .01) 
 C12P 17/06 (2006 .01)
(21) 424953 (22) 2018 03 19
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW 
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 7-acetamidoflawonu

(B1) (11) 237323 (41) 2019 11 18 
(51) C12P 19/04 (2006 .01) 
 C12R 1/02 (2006 .01)
(21) 425499 (22) 2018 05 11
(72) FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA,  
Łobez (PL); JUNKA ADAM, Wrocław (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT 
POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanej celulozy bakteryjnej

(B1) (11) 237373 (41) 2018 06 04 
(51) C12Q 1/26 (2006 .01) 
 G01N 21/25 (2006 .01)
(21) 422983 (22) 2017 09 27
(72) LABUS KAROLINA, Wrocław (PL); KRYSTEK KATARZYNA, 
Dobiecin (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie L-3,4-dichydroksyfenyloalaniny immobilizowanej 
w  żelatynowych matrycach hydrożelowych

(B1) (11) 237384 (41) 2020 06 29 
(51) C22B 11/00 (2006 .01) 
 C22B 3/24 (2006 .01)
(21) 428274 (22) 2018 12 19
(72) DYGAS PAULA, Nowa Sól (PL); LUTY-BŁOCHO MAGDALENA, 
Mogilany (PL); WOJNICKI MAREK, Kraków (PL); WŁOCH GRZEGORZ, 
Koźmice Wielkie (PL); STĘPIEŃ MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rozdziału jonów Au(III) od Pt(IV) z wykorzystaniem mo-
dyfikowanych włókien węglowych

(B1) (11) 237339 (41) 2020 10 05 
(51) C23C 8/36 (2006 .01)
(21) 429444 (22) 2019 03 28
(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); PIETRASIK ROBERT, Brzeziny (PL); 
PAWĘTA SYLWESTER, Łódź (PL); RZEPKOWSKI ANTONI, Łódź (PL); 
FILARCZYK PAWEŁ, Łask (PL); KOMOROWSKI JAROSŁAW, Łódź (PL)
(73) HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL); FABRYKA PIERŚCIENI 
TŁOKOWYCH PRIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Oprzyrządowanie technologiczne do stosowania w procesach 
wytwarzania warstw niskotarciowych na powierzchniach roboczych 
zestawionych w stos pierścieni tłokowych

(B1) (11) 237360 (41) 2017 12 04 
(51) D04H 3/16 (2006 .01) 
 D02J 13/00 (2006 .01)
(21) 417311 (22) 2016 05 25

(72) SYCH KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) MARTYNOWICZ BEATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE MARTPOL EXPORT-IMPORT,  
Szprotawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wstęgowych włóknin puszystych i zestaw 
urządzeń do wytwarzania wstęgowych włóknin puszystych

(B1) (11) 237344 (41) 2020 03 23 
(51) D21H 23/00 (2006 .01) 
 D21H 21/18 (2006 .01) 
 D21H 17/14 (2006 .01) 
 D21H 17/24 (2006 .01)
(21) 427094 (22) 2018 09 17
(72) PUŁCZYŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) PUŁCZYŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(54) Sposób poprawy właściwości wytrzymałościowych papieru

(B1) (11) 237389 (41) 2019 10 07 
(51) E04B 1/90 (2006 .01) 
 E04B 1/88 (2006 .01) 
 C03C 25/10 (2018 .01) 
 F16L 59/02 (2006 .01)
(21) 425127 (22) 2018 04 04
(72) HAŃSKI KRZYSZTOF, Zielona Góra (PL)
(73) NBTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra (PL)
(54) Sposób formowania przestrzennych izolacji termicznych i aku-
stycznych

(B1) (11) 237312 (41) 2020 06 15 
(51) E04C 2/20 (2006 .01) 
 E04C 2/32 (2006 .01) 
 E04B 1/80 (2006 .01)
(21) 428075 (22) 2018 12 07
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); ŻWIR MAREK, 
Przecław (PL); ROKICKA JOANNA, Mechowo (PL); SCHMIDT BEATA, 
Rurzyca (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Modyfikowana polimerowa płyta okładzinowa

(B1) (11) 237313 (41) 2020 06 15 
(51) E04C 2/20 (2006 .01) 
 E04C 2/32 (2006 .01) 
 E04B 1/80 (2006 .01)
(21) 428077 (22) 2018 12 07
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); ŻWIR MAREK, 
Przecław (PL); SCHMIDT BEATA, Rurzyca (PL); ŁOPIŃSKI JAKUB, 
Zielona Góra (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Modyfikowana polimerowa płyta okładzinowa

(B1) (11) 237322 (41) 2019 09 09 
(51) E04C 3/02 (2006 .01) 
 E04G 23/02 (2006 .01)
(21) 424772 (22) 2018 03 06
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ,  
Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób naprawy płaskich nadproży ceglanych

(B1) (11) 237395 (41) 2020 07 27 
(51) E05B 17/00 (2006 .01) 
 E05B 15/00 (2006 .01) 
 E05B 47/00 (2006 .01) 
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 E05B 47/04 (2006 .01) 
 A47G 29/12 (2006 .01)
(21) 428614 (22) 2019 01 18
(72) PARADYŁO ŁUKASZ, Żyznów (PL)
(73) INTEGER .PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Zamek do drzwiczek, zwłaszcza skrytki w zbiorczej szafie de-
pozytowej, sterowany zdalnie kodem dostępu

(B1) (11) 237383 (41) 2019 09 09 
(51) E21F 5/14 (2006 .01) 
 A62C 35/11 (2006 .01) 
 A62C 35/02 (2006 .01)
(21) 424705 (22) 2018 02 28
(72) KAMIŃSKI PAWEŁ, Bolechowice (PL); BARAMAJ SHAHIN, 
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Pojemnik zapory przeciwwybuchowej, zwłaszcza górniczej

(B1) (11) 237320 (41) 2020 03 09 
(51) F01K 25/10 (2006 .01) 
 F22G 1/16 (2006 .01)
(21) 426846 (22) 2018 08 30
(72) WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR, Gryfino (PL); SOŁTYSIK GABRIELA, 
Górzyca (PL); NOWAK WŁADYSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ siłowni ORC zasilany z dwóch różnotemperaturowych 
źródeł ciepła

(B1) (11) 237283 (41) 2015 06 08 
(51) F03D 3/02 (2006 .01) 
 F03D 3/04 (2006 .01) 
 F03D 3/06 (2006 .01)
(21) 406415 (22) 2013 12 06
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Wielosegmentowa turbina wiatrowa

(B1) (11) 237310 (41) 2020 02 10 
(51) F04B 49/06 (2006 .01) 
 F04B 49/22 (2006 .01) 
 C02F 1/00 (2006 .01)
(21) 426486 (22) 2018 07 30
(72) LINKA DOMINIK, Kościan (PL)
(73) ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY AGRO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan (PL)
(54) Układ sterowania pracą kompresora

(B1) (11) 237352 (41) 2020 08 10 
(51) F15B 15/08 (2006 .01) 
 F15B 15/28 (2006 .01)
(21) 428806 (22) 2019 02 04
(72) MIKOŁAJCZYK JERZY, Świnoujście (PL)
(73) MIKOŁAJCZYK JERZY HYDROMONT SHS, Świnoujście (PL)
(54) Siłownik

(B1) (11) 237354 (41) 2020 09 21 
(51) F23J 15/08 (2006 .01) 
 F23J 15/02 (2006 .01) 
 G01N 25/66 (2006 .01)
(21) 429240 (22) 2019 03 12
(72) POLOK MICHAŁ, Dąbrowa Górnicza (PL); MĘDRYCH JANUSZ, 
Zabrze (PL); ŚWIERCZYŃSKI ADAM, Siemianowice Śląskie (PL); 
GRZESICZAK MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza (PL)

(73) POLOK MICHAŁ MPIRE, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Sposób optymalizacji pracy kotła energetycznego oraz układ 
do realizacji tego sposobu

(B1) (11) 237282 (41) 2019 11 04 
(51) F24H 9/18 (2006 .01) 
 F24B 5/00 (2006 .01) 
 F23B 80/04 (2006 .01)
(21) 425336 (22) 2018 04 24
(72) KRASOWSKI ARTUR, Kawęczyn (PL)
(73) KRASOWSKI ARTUR, Kawęczyn (PL)
(54) Dopalacz spalin

(B1) (11) 237340 (41) 2019 12 02 
(51) F26B 17/10 (2006 .01) 
 F26B 3/02 (2006 .01) 
 F26B 3/347 (2006 .01)
(21) 428715 (22) 2019 01 29
(72) ROJCEWICZ KONRAD, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Suszarnia konwekcyjno-fontannowa

(B1) (11) 237350 (41) 2020 06 15 
(51) F27B 3/04 (2006 .01) 
 F27B 14/00 (2006 .01) 
 C22B 9/16 (2006 .01) 
 F27D 13/00 (2006 .01)
(21) 428094 (22) 2018 12 07
(72) DOMAGAŁA JANUSZ, Konin (PL)
(73) FRONTAL ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin (PL)
(54) Piec przechylny gazowy do topienia złomu aluminiowego

(B1) (11) 237376 (41) 2019 10 07 
(51) G01C 9/24 (2006 .01) 
 G01C 9/36 (2006 .01) 
 E04G 21/18 (2006 .01)
(21) 425032 (22) 2018 03 26
(72) UDZIELAK MAREK, Bolesławiec (PL)
(73) AMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolesławiec (PL)
(54) Uniwersalna poziomica do montażu stolarki otworowej

(B1) (11) 237348 (41) 2020 06 01 
(51) G01C 11/00 (2006 .01) 
 G06T 1/40 (2006 .01)
(21) 427820 (22) 2018 11 19
(72) DOMINIK WOJCIECH, Warszawa (PL); KRAWCZYK JAKUB, 
Elbląg (PL); AUGUSTYNOWICZ ADAM, Elbląg (PL)
(73) OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(54) Sposób wytwarzania ortofotomapy

(B1) (11) 237353 (41) 2020 08 24 
(51) G01G 11/00 (2006 .01) 
 G01G 13/06 (2006 .01) 
 G01G 13/16 (2006 .01) 
 G01G 13/24 (2006 .01) 
 G01G 13/285 (2006 .01)
(21) 428974 (22) 2019 02 19
(72) KEMPKA MARCIN, Poznań (PL)
(73) IPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gniezno (PL)
(54) Sposób odważania sproszkowanych substancji sypkich metodą 
traconej wagi i urządzenie do odważania sproszkowanych substancji 
sypkich metodą traconej wagi



14 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

(B1) (11) 237337 (41) 2018 07 16 
(51) G01N 1/02 (2006 .01) 
 G01N 1/10 (2006 .01) 
 G01N 1/38 (2006 .01) 
 G01N 15/00 (2006 .01) 
 B01F 5/00 (2006 .01)
(21) 422443 (22) 2017 08 03
(72) POLAKOWSKI CEZARY, Lublin (PL); RYŻAK MAGDALENA, 
Lublin (PL); SOCHAN AGATA, Lublin (PL); BIEGANOWSKI ANDRZEJ, 
Abramowice Prywatne (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Komora do  pobierania próbek mieszaniny cząstek stałych 
rozproszonych w fazie ciekłej, reprezentatywnych pod względem 
rozkładu granulometrycznego

(B1) (11) 237349 (41) 2020 06 01 
(51) G01N 21/954 (2006 .01)
(21) 427974 (22) 2018 11 30
(72) IWANIEC MAREK, Kraków (PL); ORKISZ PAWEŁ, Olkusz (PL); 
IZWORSKI ANDRZEJ, Lednica Górna (PL); MYTYCH ZBIGNIEW, 
Dębica (PL); GAWLIK JACEK, Dębica (PL); TĘCZAR KAMIL,  
Glinik (PL); SĘK MARCIN, Różanka (PL)
(73) CAN-PACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(54) Układ kontroli wizyjnej powierzchni wewnętrznej pojemnika

(B1) (11) 237347 (41) 2020 05 18 
(51) G01N 21/3504 (2014 .01) 
 G01N 33/98 (2006 .01) 
 B60K 28/06 (2006 .01)
(21) 427733 (22) 2018 11 12
(72) GODLEWSKI JAN, Gdańsk (PL); SIGNERSKI RYSZARD,  
Gdańsk (PL); MARCZYŃSKI RAFAŁ, Pomieczyńska Huta (PL)
(73) DUORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do zdalnego, bezinwazyjnego wykrywania par 
alkoholu etylowego

(B1) (11) 237367 (41) 2018 07 30 
(51) G01N 23/20 (2018 .01) 
 G01N 23/205 (2018 .01)
(21) 420296 (22) 2017 01 24
(72) ALBRECHT ROBERT, Katowice (PL); ZUBKO MACIEJ,  
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wysokorozdzielczego obrazowania dezorientacji mo-
nokryształów

(B1) (11) 237368 (41) 2018 11 19 
(51) G01N 27/82 (2006 .01) 
 G01M 13/00 (2006 .01) 
 G01R 33/00 (2006 .01)
(21) 421550 (22) 2017 05 10
(72) REMIORZ ERYK, Rudy (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Induktor do badań magnetycznych ogniw łańcuchów pocią-
gowych zwłaszcza górniczych

(B1) (11) 237304 (41) 2019 04 23 
(51) G01N 33/68 (2006 .01)
(21) 423168 (22) 2017 10 16
(72) RABA GRZEGORZ, Żurawica (PL)
(73) RABA GRZEGORZ, Żurawica (PL)
(54) Zastosowanie markerów biochemicznych do diagnozowania 
porodu przedwczesnego

(B1) (11) 237398 (41) 2020 10 19 
(51) G05D 11/02 (2006 .01)
(21) 429544 (22) 2019 04 05
(72) BURDZIK RAFAŁ, Ruda Śląska (PL); PAMUŁA WIESŁAW, 
Katowice (PL); ROZMUS JACEK, Chełm Śląski (PL); NOWAK 
BOGUSŁAW, Chełm Śląski (PL)
(73) DR-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Imielin (PL)
(54) Czujnik rozpoznania przejazdu pojazdów szynowych

(B1) (11) 237315 (41) 2019 07 01 
(51) G11B 20/24 (2006 .01) 
 H03H 15/00 (2006 .01)
(21) 423989 (22) 2017 12 22
(72) SAKÓW MATEUSZ, Szczecin (PL); PARUS ARKADIUSZ,  
Szczecin (PL); MIĄDLICKI KAROL, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób eliminacji składowej częstotliwości szumów z pomiarów 
sygnałów i filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej

(B1) (11) 237319 (41) 2019 07 01 
(51) G11B 20/24 (2006 .01) 
 H03H 15/00 (2006 .01)
(21) 423997 (22) 2017 12 22
(72) SAKÓW MATEUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób eliminacji składowej częstotliwości szumów z sygnałów 
pomiarowych i filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej

(B1) (11) 237341 (41) 2019 03 11 
(51) H01H 1/36 (2006 .01) 
 H01H 9/00 (2006 .01) 
 G05F 1/14 (2006 .01)
(21) 426587 (22) 2018 08 07
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); 
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); PAWŁOWSKI DANIEL, Zabrze (PL); 
OLECH WALDEMAR, Gliwice (PL); MNICH TOMASZ, Gliwice (PL); 
SOBOTA JANUSZ, Mikołów (PL); MORAWIEC MARCIN, Orzesze (PL); 
PORADA MARCIN, Świętochłowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW 
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL); ZAKŁAD 
POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI ENERGOPOMIAR-
ELEKTRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice (PL); SCHNEIDER ELECTRIC TRANSFORMERS POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Układ regulacji napięcia transformatora

(B1) (11) 237342 (41) 2019 03 11 
(51) H01H 1/36 (2006 .01) 
 H01H 9/00 (2006 .01) 
 G05F 1/14 (2006 .01)
(21) 426589 (22) 2018 08 07
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); 
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); PAWŁOWSKI DANIEL, Zabrze (PL); 
OLECH WALDEMAR, Gliwice (PL); MNICH TOMASZ, Gliwice (PL); 
SOBOTA JANUSZ, Mikołów (PL); MORAWIEC MARCIN, Orzesze (PL); 
PORADA MARCIN, Świętochłowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW 
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL); ZAKŁAD 
POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI ENERGOPOMIAR-
ELEKTRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice (PL); SCHNEIDER ELECTRIC TRANSFORMERS POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Układ regulacji napięcia transformatora
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(B1) (11) 237371 (41) 2018 12 17 
(51) H01M 10/058 (2010 .01)
(21) 425777 (22) 2017 03 16
(30) 201620513101 .3  2016 05 31 CN
(86) 2017 03 16  PCT/CN17/76915
(87) 2017 12 07  WO17/206568
(72) CAO JI, Hangzhou (CN); CAO ZHENG, Hangzhou (CN); LIU WEI, 
Hangzhou (CN)
(73) ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGIES CO . LTD ., Hangzhou (CN)
(54) Przyrząd mocujący do formowania i formatowania litowo-jo-
nowej baterii polimerowej

(B1) (11) 237388 (41) 2020 09 07 
(51) H02G 3/08 (2006 .01) 
 H02G 3/12 (2006 .01)
(21) 429038 (22) 2019 02 26
(72) DUDEK KRZYSZTOF, Dąbrowa Chełmińska (PL)
(73) MIEDZIŃSKA-KOŹLAK EWA ZAKŁAD METALOWY 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KOŹLAK SPÓŁKA CYWILNA, 
Bydgoszcz (PL); KOŹLAK JAROSŁAW ZAKŁAD METALOWY 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KOŹLAK SPÓŁKA CYWILNA, 
Bydgoszcz (PL); DUDEK KRZYSZTOF IAM,  
Dąbrowa Chełmińska (PL)
(54) Podtynkowa puszka instalacyjna

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01B 33/02 (2006 .01) 237345
A01B 33/00 (2006 .01) 237345*
A01D 41/16 (2006 .01) 237296
A01G 18/70 (2018 .01) 237392
A01G 18/60 (2018 .01) 237392*
A01G 24/22 (2018 .01) 237281
A01G 24/12 (2018 .01) 237281*
A01G 24/28 (2018 .01) 237281*
A01G 9/00 (2018 .01) 237281*
A01N 43/653 (2006 .01) 237289*
A01N 43/76 (2006 .01) 237289*
A21C 11/22 (2006 .01) 237301
A21C 11/24 (2006 .01) 237301*
A21D 13/00 (2017 .01) 237298
A21D 8/04 (2006 .01) 237298*
A23C 3/02 (2006 .01) 237308
A23C 3/07 (2006 .01) 237308*
A23C 9/14 (2006 .01) 237308*
A23G 1/18 (2006 .01) 237362
A23K 10/30 (2016 .01) 237379
A23K 20/142 (2016 .01) 237379*
A23K 20/147 (2016 .01) 237379*
A23K 20/20 (2016 .01) 237379*
A23K 50/80 (2016 .01) 237379*
A23L 7/104 (2016 .01) 237298*
A23L 33/00 (2016 .01) 237308*
A23L 5/20 (2016 .01) 237308*
A23L 3/28 (2006 .01) 237377*
A23L 3/28 (2006 .01) 237378*
A47G 11/00 (2006 .01) 237399*
A47G 19/16 (2006 .01) 237343*

A47G 29/12 (2006 .01) 237395*
A47J 37/00 (2006 .01) 237356
A47J 37/07 (2006 .01) 237356*
A61C 8/00 (2006 .01) 237370
A61C 13/08 (2006 .01) 237370*
A61C 13/00 (2006 .01) 237370*
A61D 3/00 (2006 .01) 237385
A61F 5/01 (2006 .01) 237292
A61G 7/10 (2006 .01) 237385*
A61G 7/14 (2006 .01) 237385*
A61G 7/008 (2006 .01) 237309
A61K 31/202 (2006 .01) 237374
A61K 31/455 (2006 .01) 237374*
A61K 31/215 (2006 .01) 237391
A61K 9/22 (2006 .01) 237391*
A61K 9/32 (2006 .01) 237391*
A61K 9/36 (2006 .01) 237391*
A61K 9/52 (2006 .01) 237391*
A61K 36/14 (2006 .01) 237361
A61K 36/15 (2006 .01) 237361*
A61K 36/28 (2006 .01) 237361*
A61K 36/36 (2006 .01) 237361*
A61K 36/49 (2006 .01) 237361*
A61K 36/53 (2006 .01) 237361*
A61K 36/534 (2006 .01) 237361*
A61K 36/537 (2006 .01) 237361*
A61K 36/70 (2006 .01) 237361*
A61K 36/73 (2006 .01) 237361*
A61K 36/882 (2006 .01) 237361*
A61L 2/10 (2006 .01) 237377
A61L 2/10 (2006 .01) 237378

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .
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A61L 2/20 (2006 .01) 237394
A61L 11/00 (2006 .01) 237363
A61L 15/18 (2006 .01) 237400
A61L 15/44 (2006 .01) 237400*
A61L 15/22 (2006 .01) 237400*
A61M 5/315 (2006 .01) 237295
A61M 5/178 (2006 .01) 237295*
A61M 5/24 (2006 .01) 237295*
A61P 9/10 (2006 .01) 237374*
A61P 11/00 (2006 .01) 237361*
A62C 35/11 (2006 .01) 237383*
A62C 35/02 (2006 .01) 237383*
A63C 19/12 (2006 .01) 237397
B01D 15/30 (2006 .01) 237299
B01D 17/028 (2006 .01) 237287
B01D 61/36 (2006 .01) 237316
B01F 7/04 (2006 .01) 237363*
B01F 5/00 (2006 .01) 237337*
B01J 37/02 (2006 .01) 237297
B01J 21/08 (2006 .01) 237297*
B01J 35/00 (2006 .01) 237297*
B01J 20/20 (2006 .01) 237311*
B01J 20/26 (2006 .01) 237288*
B01J 20/22 (2006 .01) 237288*
B01J 20/30 (2006 .01) 237288*
B02C 15/12 (2006 .01) 237305
B02C 15/12 (2006 .01) 237306
B02C 21/02 (2006 .01) 237372
B02C 23/08 (2006 .01) 237372*
B02C 23/38 (2006 .01) 237372*
B05D 3/10 (2006 .01) 237357
B05D 7/02 (2006 .01) 237357*
B07C 5/36 (2006 .01) 237294*
B09B 3/00 (2006 .01) 237363*
B09B 3/00 (2006 .01) 237364*
B21C 23/02 (2006 .01) 237369
B21C 23/02 (2006 .01) 237387
B21C 25/00 (2006 .01) 237387*
B23B 31/00 (2006 .01) 237355
B23B 31/107 (2006 .01) 237355*
B23B 31/02 (2006 .01) 237382
B23B 31/117 (2006 .01) 237382*
B23B 31/16 (2006 .01) 237381
B23H 7/00 (2006 .01) 237380
B23H 3/00 (2006 .01) 237380*
B23H 7/02 (2006 .01) 237380*
B23K 9/167 (2006 .01) 237300
B24B 31/06 (2006 .01) 237338
B24B 41/06 (2012 .01) 237314
B29C 48/08 (2019 .01) 237393
B29C 64/10 (2017 .01) 237393*
B29C 59/00 (2006 .01) 237393*
B29C 64/40 (2017 .01) 237291
B29C 64/245 (2017 .01) 237291*
B29C 64/386 (2017 .01) 237290
B29C 64/209 (2017 .01) 237290*
B29D 7/01 (2006 .01) 237393*
B31D 1/04 (2006 .01) 237399
B32B 29/00 (2006 .01) 237399*
B32B 37/00 (2006 .01) 237358
B32B 17/10 (2006 .01) 237358*
B41M 1/30 (2006 .01) 237357*
B60G 17/015 (2006 .01) 237285
B60G 17/015 (2006 .01) 237284
B60G 17/015 (2006 .01) 237286
B60G 17/016 (2006 .01) 237396*
B60K 28/06 (2006 .01) 237347*

B60P 1/46 (2006 .01) 237307*
B60R 11/00 (2006 .01) 237355*
B60R 9/10 (2006 .01) 237307
B60S 3/00 (2006 .01) 237394*
B60W 30/18 (2012 .01) 237396
B61C 15/10 (2006 .01) 237375
B61H 7/00 (2006 .01) 237375*
B61H 11/00 (2006 .01) 237375*
B61K 7/14 (2006 .01) 237375*
B62D 63/08 (2006 .01) 237296*
B65B 29/02 (2006 .01) 237343*
B65D 5/42 (2006 .01) 237346
B65D 5/54 (2006 .01) 237346*
B65D 27/14 (2006 .01) 237346*
B65D 43/02 (2006 .01) 237351
B65D 39/02 (2006 .01) 237351*
B65D 85/808 (2006 .01) 237343
B65G 37/02 (2006 .01) 237294
B82Y 99/00 (2011 .01) 237302*
B82Y 99/00 (2011 .01) 237303*
C01B 25/26 (2006 .01) 237364
C01G 23/047 (2006 .01) 237311*
C02F 1/40 (2006 .01) 237287*
C02F 1/04 (2006 .01) 237316*
C02F 103/08 (2006 .01) 237316*
C02F 1/58 (2006 .01) 237316*
C02F 101/12 (2006 .01) 237316*
C02F 1/32 (2006 .01) 237297*
C02F 11/06 (2006 .01) 237364*
C02F 1/28 (2006 .01) 237311
C02F 1/58 (2006 .01) 237321
C02F 1/32 (2006 .01) 237321*
C02F 1/62 (2006 .01) 237288
C02F 1/56 (2006 .01) 237288*
C02F 1/54 (2006 .01) 237288*
C02F 1/68 (2006 .01) 237288*
C02F 11/12 (2006 .01) 237336
C02F 1/00 (2006 .01) 237310*
C03C 17/28 (2006 .01) 237358*
C03C 25/10 (2018 .01) 237389*
C04B 35/468 (2006 .01) 237366
C04B 35/46 (2006 .01) 237366*
C05B 11/06 (2006 .01) 237364*
C05F 11/04 (2018 .01) 237281*
C07C 229/08 (2006 .01) 237318
C07C 227/14 (2006 .01) 237318*
C07C 59/64 (2006 .01) 237318*
C07C 201/06 (2006 .01) 237359*
C07D 215/227 (2006 .01) 237386
C07D 301/16 (2006 .01) 237317
C07D 303/42 (2006 .01) 237317*
C07D 311/30 (2006 .01) 237324
C07D 311/30 (2006 .01) 237325
C07D 311/30 (2006 .01) 237326
C07D 311/30 (2006 .01) 237327
C07D 311/30 (2006 .01) 237328
C07D 311/30 (2006 .01) 237329
C07D 311/30 (2006 .01) 237332
C07D 311/30 (2006 .01) 237333
C07D 405/06 (2006 .01) 237289
C07H 17/07 (2006 .01) 237324*
C07H 17/07 (2006 .01) 237325*
C07H 17/07 (2006 .01) 237326*
C07H 17/07 (2006 .01) 237327*
C07H 17/07 (2006 .01) 237328*
C07H 17/07 (2006 .01) 237329*
C07H 17/07 (2006 .01) 237333*
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C07H 17/07 (2006 .01) 237334
C07H 15/26 (2006 .01) 237334*
C07H 17/07 (2006 .01) 237335
C07H 17/07 (2006 .01) 237330
C07K 7/64 (2006 .01) 237299*
C08F 2/50 (2006 .01) 237386*
C08J 7/14 (2006 .01) 237357*
C08K 5/07 (2006 .01) 237288*
C08K 5/3437 (2006 .01) 237386*
C08L 27/06 (2006 .01) 237288*
C09D 133/08 (2006 .01) 237293
C09D 5/14 (2006 .01) 237293*
C09K 11/06 (2006 .01) 237386*
C10L 1/12 (2006 .01) 237302
C10L 1/188 (2006 .01) 237302*
C10L 1/19 (2006 .01) 237302*
C10L 10/06 (2006 .01) 237302*
C10L 10/02 (2006 .01) 237302*
C10L 1/12 (2006 .01) 237303
C10L 1/188 (2006 .01) 237303*
C10L 1/19 (2006 .01) 237303*
C10L 10/06 (2006 .01) 237303*
C10L 10/02 (2006 .01) 237303*
C10L 1/23 (2006 .01) 237359
C10L 10/12 (2006 .01) 237359*
C12M 1/00 (2006 .01) 237365
C12M 1/107 (2006 .01) 237390
C12P 17/06 (2006 .01) 237324*
C12P 19/60 (2006 .01) 237324*
C12P 17/06 (2006 .01) 237325*
C12P 19/60 (2006 .01) 237325*
C12P 17/06 (2006 .01) 237326*
C12P 19/60 (2006 .01) 237326*
C12P 17/06 (2006 .01) 237327*
C12P 19/60 (2006 .01) 237327*
C12P 17/06 (2006 .01) 237328*
C12P 19/60 (2006 .01) 237328*
C12P 17/06 (2006 .01) 237329*
C12P 19/60 (2006 .01) 237329*
C12P 13/02 (2006 .01) 237332*
C12P 17/06 (2006 .01) 237332*
C12P 17/06 (2006 .01) 237333*
C12P 19/60 (2006 .01) 237333*
C12P 19/60 (2006 .01) 237334*
C12P 19/60 (2006 .01) 237335*
C12P 19/60 (2006 .01) 237330*
C12P 13/02 (2006 .01) 237331
C12P 17/06 (2006 .01) 237331*
C12P 19/04 (2006 .01) 237323
C12Q 1/26 (2006 .01) 237373
C12R 1/645 (2006 .01) 237334*
C12R 1/645 (2006 .01) 237335*
C12R 1/02 (2006 .01) 237323*
C22B 11/00 (2006 .01) 237384
C22B 3/24 (2006 .01) 237384*
C22B 9/16 (2006 .01) 237350*
C23C 8/36 (2006 .01) 237339
D02J 13/00 (2006 .01) 237360*
D04H 3/16 (2006 .01) 237360
D21H 27/30 (2006 .01) 237399*
D21H 21/36 (2006 .01) 237399*
D21H 23/00 (2006 .01) 237344
D21H 21/18 (2006 .01) 237344*
D21H 17/14 (2006 .01) 237344*
D21H 17/24 (2006 .01) 237344*
E02B 3/12 (2006 .01) 237393*
E02D 17/20 (2006 .01) 237393*

E03F 5/16 (2006 .01) 237287*
E04B 1/62 (2006 .01) 237393*
E04B 1/90 (2006 .01) 237389
E04B 1/88 (2006 .01) 237389*
E04B 1/80 (2006 .01) 237312*
E04B 1/80 (2006 .01) 237313*
E04C 2/20 (2006 .01) 237312
E04C 2/32 (2006 .01) 237312*
E04C 2/20 (2006 .01) 237313
E04C 2/32 (2006 .01) 237313*
E04C 3/02 (2006 .01) 237322
E04F 13/075 (2006 .01) 237393*
E04G 23/02 (2006 .01) 237322*
E04G 21/18 (2006 .01) 237376*
E04H 15/58 (2006 .01) 237397*
E04H 15/64 (2006 .01) 237397*
E05B 17/00 (2006 .01) 237395
E05B 15/00 (2006 .01) 237395*
E05B 47/00 (2006 .01) 237395*
E05B 47/04 (2006 .01) 237395*
E21F 5/14 (2006 .01) 237383
F01K 25/10 (2006 .01) 237320
F03D 3/02 (2006 .01) 237283
F03D 3/04 (2006 .01) 237283*
F03D 3/06 (2006 .01) 237283*
F04B 49/06 (2006 .01) 237310
F04B 49/22 (2006 .01) 237310*
F15B 15/08 (2006 .01) 237352
F15B 15/28 (2006 .01) 237352*
F16L 59/02 (2006 .01) 237389*
F22G 1/16 (2006 .01) 237320*
F23B 80/04 (2006 .01) 237282*
F23J 15/08 (2006 .01) 237354
F23J 15/02 (2006 .01) 237354*
F24B 5/00 (2006 .01) 237282*
F24H 9/18 (2006 .01) 237282
F26B 17/10 (2006 .01) 237340
F26B 3/02 (2006 .01) 237340*
F26B 3/347 (2006 .01) 237340*
F27B 3/04 (2006 .01) 237350
F27B 14/00 (2006 .01) 237350*
F27D 13/00 (2006 .01) 237350*
G01C 9/24 (2006 .01) 237376
G01C 9/36 (2006 .01) 237376*
G01C 11/00 (2006 .01) 237348
G01G 11/00 (2006 .01) 237353
G01G 13/06 (2006 .01) 237353*
G01G 13/16 (2006 .01) 237353*
G01G 13/24 (2006 .01) 237353*
G01G 13/285 (2006 .01) 237353*
G01M 13/00 (2006 .01) 237368*
G01N 11/00 (2006 .01) 237362*
G01N 21/77 (2006 .01) 237386*
G01N 21/25 (2006 .01) 237373*
G01N 25/66 (2006 .01) 237354*
G01N 1/02 (2006 .01) 237337
G01N 1/10 (2006 .01) 237337*
G01N 1/38 (2006 .01) 237337*
G01N 15/00 (2006 .01) 237337*
G01N 21/954 (2006 .01) 237349
G01N 21/3504 (2014 .01) 237347
G01N 33/98 (2006 .01) 237347*
G01N 23/20 (2018 .01) 237367
G01N 23/205 (2018 .01) 237367*
G01N 27/82 (2006 .01) 237368
G01N 33/68 (2006 .01) 237304
G01R 25/00 (2006 .01) 237358*
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G01R 33/00 (2006 .01) 237368*
G03F 7/031 (2006 .01) 237386*
G05D 11/02 (2006 .01) 237398
G05F 1/14 (2006 .01) 237341*
G05F 1/14 (2006 .01) 237342*
G06T 17/00 (2006 .01) 237370*
G06T 1/40 (2006 .01) 237348*
G11B 20/24 (2006 .01) 237315
G11B 20/24 (2006 .01) 237319
H01H 1/36 (2006 .01) 237341
H01H 9/00 (2006 .01) 237341*

H01H 1/36 (2006 .01) 237342
H01H 9/00 (2006 .01) 237342*
H01L 41/187 (2006 .01) 237366*
H01M 10/058 (2010 .01) 237371
H02G 3/30 (2006 .01) 237355*
H02G 3/08 (2006 .01) 237388
H02G 3/12 (2006 .01) 237388*
H02K 1/27 (2006 .01) 237285*
H02K 1/27 (2006 .01) 237284*
H03H 15/00 (2006 .01) 237315*
H03H 15/00 (2006 .01) 237319*
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237281 A01G 24/22 (2018 .01)
237282 F24H 9/18 (2006 .01)
237283 F03D 3/02 (2006 .01)
237284 B60G 17/015 (2006 .01)
237285 B60G 17/015 (2006 .01)
237286 B60G 17/015 (2006 .01)
237287 B01D 17/028 (2006 .01)
237288 C02F 1/62 (2006 .01)
237289 C07D 405/06 (2006 .01)
237290 B29C 64/386 (2017 .01)
237291 B29C 64/40 (2017 .01)
237292 A61F 5/01 (2006 .01)
237293 C09D 133/08 (2006 .01)
237294 B65G 37/02 (2006 .01)
237295 A61M 5/315 (2006 .01)
237296 A01D 41/16 (2006 .01)
237297 B01J 37/02 (2006 .01)
237298 A21D 13/00 (2017 .01)
237299 B01D 15/30 (2006 .01)
237300 B23K 9/167 (2006 .01)
237301 A21C 11/22 (2006 .01)
237302 C10L 1/12 (2006 .01)
237303 C10L 1/12 (2006 .01)
237304 G01N 33/68 (2006 .01)
237305 B02C 15/12 (2006 .01)
237306 B02C 15/12 (2006 .01)
237307 B60R 9/10 (2006 .01)
237308 A23C 3/02 (2006 .01)
237309 A61G 7/008 (2006 .01)
237310 F04B 49/06 (2006 .01)
237311 C02F 1/28 (2006 .01)
237312 E04C 2/20 (2006 .01)
237313 E04C 2/20 (2006 .01)
237314 B24B 41/06 (2012 .01)
237315 G11B 20/24 (2006 .01)
237316 B01D 61/36 (2006 .01)
237317 C07D 301/16 (2006 .01)
237318 C07C 229/08 (2006 .01)
237319 G11B 20/24 (2006 .01)
237320 F01K 25/10 (2006 .01)
237321 C02F 1/58 (2006 .01)
237322 E04C 3/02 (2006 .01)
237323 C12P 19/04 (2006 .01)
237324 C07D 311/30 (2006 .01)
237325 C07D 311/30 (2006 .01)
237326 C07D 311/30 (2006 .01)

237327 C07D 311/30 (2006 .01)
237328 C07D 311/30 (2006 .01)
237329 C07D 311/30 (2006 .01)
237330 C07H 17/07 (2006 .01)
237331 C12P 13/02 (2006 .01)
237332 C07D 311/30 (2006 .01)
237333 C07D 311/30 (2006 .01)
237334 C07H 17/07 (2006 .01)
237335 C07H 17/07 (2006 .01)
237336 C02F 11/12 (2006 .01)
237337 G01N 1/02 (2006 .01)
237338 B24B 31/06 (2006 .01)
237339 C23C 8/36 (2006 .01)
237340 F26B 17/10 (2006 .01)
237341 H01H 1/36 (2006 .01)
237342 H01H 1/36 (2006 .01)
237343 B65D 85/808 (2006 .01)
237344 D21H 23/00 (2006 .01)
237345 A01B 33/02 (2006 .01)
237346 B65D 5/42 (2006 .01)
237347 G01N 21/3504 (2014 .01)
237348 G01C 11/00 (2006 .01)
237349 G01N 21/954 (2006 .01)
237350 F27B 3/04 (2006 .01)
237351 B65D 43/02 (2006 .01)
237352 F15B 15/08 (2006 .01)
237353 G01G 11/00 (2006 .01)
237354 F23J 15/08 (2006 .01)
237355 B23B 31/00 (2006 .01)
237356 A47J 37/00 (2006 .01)
237357 B05D 3/10 (2006 .01)
237358 B32B 37/00 (2006 .01)
237359 C10L 1/23 (2006 .01)
237360 D04H 3/16 (2006 .01)
237361 A61K 36/14 (2006 .01)
237362 A23G 1/18 (2006 .01)
237363 A61L 11/00 (2006 .01)
237364 C01B 25/26 (2006 .01)
237365 C12M 1/00 (2006 .01)
237366 C04B 35/468 (2006 .01)
237367 G01N 23/20 (2018 .01)
237368 G01N 27/82 (2006 .01)
237369 B21C 23/02 (2006 .01)
237370 A61C 8/00 (2006 .01)
237371 H01M 10/058 (2010 .01)
237372 B02C 21/02 (2006 .01)
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237373 C12Q 1/26 (2006 .01)
237374 A61K 31/202 (2006 .01)
237375 B61C 15/10 (2006 .01)
237376 G01C 9/24 (2006 .01)
237377 A61L 2/10 (2006 .01)
237378 A61L 2/10 (2006 .01)
237379 A23K 10/30 (2016 .01)
237380 B23H 7/00 (2006 .01)
237381 B23B 31/16 (2006 .01)
237382 B23B 31/02 (2006 .01)
237383 E21F 5/14 (2006 .01)
237384 C22B 11/00 (2006 .01)
237385 A61D 3/00 (2006 .01)
237386 C07D 215/227 (2006 .01)

237387 B21C 23/02 (2006 .01)
237388 H02G 3/08 (2006 .01)
237389 E04B 1/90 (2006 .01)
237390 C12M 1/107 (2006 .01)
237391 A61K 31/215 (2006 .01)
237392 A01G 18/70 (2018 .01)
237393 B29C 48/08 (2019 .01)
237394 A61L 2/20 (2006 .01)
237395 E05B 17/00 (2006 .01)
237396 B60W 30/18 (2012 .01)
237397 A63C 19/12 (2006 .01)
237398 G05D 11/02 (2006 .01)
237399 B31D 1/04 (2006 .01)
237400 A61L 15/18 (2006 .01)

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA

(11) 0054
(21) 0153
(94) 16 .11 .2020 - 16 .05 .2021 (przedłużenie obowiązywania)
(73) Shire International GmbH, ZUG (CH)
(93) 15 .10 .2009, EU/1/09/581/001 do 002, Komisja Wspólnot 
Europejskich (EU) 
(95) prukalopryd
(B1) (68) 183713
(54) Nowy związek, pochodna benzamidu, farmaceutyczna kom-
pozycja i sposób wytwarzania pochodnej benzamidu

(11) 0272
(21) 0212
(94) 02 .01 .2023 - 02 .07 .2023 (przedłużenie obowiązywania)
(73) MSD Italia S .r .l ., RZYM (IT)
(93) 02 .01 .2008, EU/1/07/436/001 do 002, Komisja Wspólnot 
Europejskich (EU) 
(95) Raltegrawir, zwłaszcza w postaci jego farmaceutycznie dopusz-
czalnych soli
(B1) (68) 212914
(54) N-podstawione hydroksypirymidynonokarboksyamidy jako 
inhibitory integrazy HIV

(11) 0274
(21) 0389
(94) 28 .05 .2025 - 28 .11 .2025 (przedłużenie obowiązywania)
(73) AMGEN, INC ., THOUSAND OAKS (US) 
(73) AMGEN FREMONT INC ., FREMONT (US)
(93) 28 .05 .2010, EU/1/10/618/001 do 004, Komisja Europejska (EU) 
(95) denozumab
(B1) (68) 222211
(54) Przeciwciało przeciwko OPGL, kompozycja je zawierająca, jego 
zastosowanie i sposób jego wytwarzania, sposób wykrywania po-
ziomu OPGL, kompozycja obejmująca polinukleotydy i komórka 
gosodarza

(11) 0330
(21) 0583
(94) 02 .11 .2026 - 02 .11 .2031
(73) Teva Pharmaceuticals International GmbH, JONA (CH)
(93) 01 .04 .2019, EU/1/19/1358, Komisja Europejska (EU) 
(95) fremanezumab
(B1) (68) 2380592
(54) Przeciwciało antagonistyczne skierowane przeciwko peptydowi 
powiązanemu z  genem kalcytoniny

(11) 0331
(21) 0232
(94) 16 .09 .2024 - 22 .03 .2026
(73) Aventis Pharma S .A ., ANTONY (FR)
(93) 22 .03 .2011, EU/1/11/676/001, Komisja Europejska (EU) 
(95) kabazytaksel w formie solwatu acetonowego
(B1) (68) 1667986
(54) Solwat acetonowy dimetoksydocetakselu i sposób jego wy-
twarzania

(11) 0332
(21) 0356
(94) 08 .04 .2024 - 08 .04 .2029
(73) Newron Pharmaceuticals S .p .A ., BRESSO (IT)
(93) 26 .02 .2015, EU/1/14/984, Komisja Europejska (EU) 
(95) safinamid do zastosowania w połączeniu z lewodopą/PDI do 
leczenia choroby Parkinsona
(B1) (68) 1613296
(54) Sposoby leczenia choroby Parkinsona

(11) 0333
(21) 0239
(94) 07 .02 .2021 - 07 .02 .2026
(73) MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICALS, INC ., MENLO PARK (US) 
(73) DUKE UNIVERSITY, DURHAM (US)
(93) 08 .01 .2013, EU/1/12/810, Komisja Europejska (EU) 
(95) peglotykaza
(B1) (68) 208064
(54) Koniugat urykazy, zawierająca go kompozycja farmaceutycz-
na i sposób jego wytwarzania, sposób oczyszczania urykazy oraz 
izolowana urykaza

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) 0054 Wykreślono: Shire-Movetis N .V ., Turnhout; Wpisano: 
Shire International GmbH, Zug, Szwajcaria .
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PATENTY EUROPEJSKIE

ZŁOŻONE TŁUMACZENIA  
PATENTÓW EUROPEJSKICH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego.

(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 1781438 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 1926916 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 2011467 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2014990 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2043783 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2055958 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 2080190 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 2106215 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2107326 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2119234 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2153383 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 2166284 B1
(T5) (97) 21 11 2012 2012/47 EP 2185674 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 2289207 B1
(T5) (97) 24 05 2017 2017/21 EP 2367087 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2377872 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2380165 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2403280 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2416386 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2419947 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2448666 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2457576 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2461297 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2486139 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2488833 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2515673 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2515738 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2526346 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2546172 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2552636 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2552643 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2560620 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 2560817 B1
(T5) (97) 26 07 2017 2017/30 EP 2570467 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2594567 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2600800 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2600869 B1
(T5) (97) 24 01 2018 2018/04 EP 2605661 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2639058 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 2667719 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2671493 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2672044 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2688415 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2689003 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2694765 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 2697020 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 2709991 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2728066 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2730050 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2730871 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2750624 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2753306 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2758056 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2758205 B1

(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2767289 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 2769293 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 2772001 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2774375 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2778428 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2791748 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2793954 B1
(T5) (97) 01 02 2017 2017/05 EP 2801538 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 2810546 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 2820138 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2820406 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 EP 2820471 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 2832542 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2834011 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2835146 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2836334 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2841429 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2847799 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2869074 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2878568 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2900144 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 2901003 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2909099 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2925515 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2930492 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2943073 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2954866 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2956099 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2964017 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2970132 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2984351 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2984425 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 2992899 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3003363 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3003683 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3003987 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3008147 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3009470 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3011661 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3013363 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3013469 B1
(T5) (97) 28 06 2017 2017/26 EP 3017669 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3020863 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3021721 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3023813 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3024989 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 EP 3030284 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3036285 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3036432 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3036775 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3040778 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3041159 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3043884 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3045979 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3047210 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3047952 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3052192 B1
(T5) (97) 20 12 2017 2017/51 EP 3053997 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3059422 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3072141 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3073997 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3074050 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3074436 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3077700 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3079547 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3079669 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3081885 B1
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(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3082986 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3083997 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3086898 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3091304 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3094921 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3099468 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3105454 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3106034 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3106228 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3107514 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3108784 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3110840 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3112782 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3113772 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3114502 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3118223 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3122230 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3122497 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3122911 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3126799 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3129392 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3132034 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3134438 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3134575 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3137057 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3138555 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3142981 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3145480 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3145517 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3151681 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3153169 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3158050 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3159364 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3163909 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3166611 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3171866 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3173038 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3174168 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3175066 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3175120 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3175507 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3175752 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3175939 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3177953 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3178494 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3178605 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3183701 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3184600 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3187320 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3189086 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 3192500 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3194287 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3194557 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3194968 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3195344 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3197742 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3199031 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3200671 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3201417 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3210679 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3214081 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3214083 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3214170 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3215327 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3220389 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3220909 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3221119 B1

(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3221730 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3222286 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3231300 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3232793 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3233427 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3234044 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3236811 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3237746 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3243813 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3244277 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3245344 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3247235 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3250208 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3252980 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3254695 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3255213 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3256002 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3256436 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3257106 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3258996 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3265409 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3271061 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3272364 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3274388 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3276713 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3280474 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3281930 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3283551 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3284754 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3286291 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3288909 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3290048 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3294619 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3294691 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3296273 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3297415 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3297420 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3303567 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3312958 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3313369 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3313817 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3315492 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3315668 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3315743 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3317135 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3317474 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3321252 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3324181 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3324947 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3325314 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3325884 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3327454 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3331055 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3332474 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3334711 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3336400 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3337849 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3341521 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3346705 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3346706 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3346960 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3349726 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3352724 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3353373 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3356312 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3357354 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3357656 B1
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(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3358112 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3363183 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3366612 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3368580 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3368779 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3369118 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3369208 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 3369292 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3369670 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3371185 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3372646 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3374180 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3374727 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3377909 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3380983 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3383186 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3383228 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3383515 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3385420 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3386541 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3387098 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3387172 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3387427 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3389277 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3397002 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3397265 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3398568 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3399155 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3399978 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3400323 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3400834 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3400975 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3403631 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3403710 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3405685 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3406806 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3407902 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3409654 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3411317 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3411464 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3412356 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3412418 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3412676 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 3412840 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3414417 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3416953 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3417712 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3418026 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3420277 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3422908 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3423514 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3426825 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3428091 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3428336 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3429791 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3430204 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3430918 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3431477 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3431815 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3432706 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3434346 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3435912 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3437107 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3437835 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3438632 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3441529 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3442580 B1

(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3444313 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3445730 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3448589 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3450811 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3450929 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3451821 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3453105 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3453801 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3454656 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3455631 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3456502 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3457890 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3460871 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3461506 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3463533 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3463763 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3465013 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3466425 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3468933 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3468966 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3469406 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3470074 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3470077 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3470133 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3470251 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3471093 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3473341 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3475370 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3476264 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3476591 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3480549 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3481774 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3484880 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3486391 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3487844 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3489583 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3490119 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3490719 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3491270 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3491971 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3493095 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3494022 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3494808 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3495104 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3495607 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3497681 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3498418 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3498592 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3498624 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3498665 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3498739 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3499143 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3500518 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3500564 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3503268 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3504149 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3504717 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3505877 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3506790 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3506869 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3507282 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3508793 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3509327 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3509385 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3513920 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3514021 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3514545 B1
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(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3515617 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3515700 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3520921 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3524760 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3525594 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3532418 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3532782 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3535191 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3535627 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3539126 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3541318 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3544810 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3544966 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3545326 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3547460 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3550841 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3554894 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3555045 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3561397 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3562120 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3562327 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3562331 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3562457 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3563017 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3563733 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3564068 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 EP 3564464 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3564954 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3566695 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 EP 3566864 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3567069 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3569373 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3573901 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3574204 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3575671 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3578716 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3583026 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3583101 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3585720 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3586623 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3587984 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3590915 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3596174 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3603110 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3613301 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3618389 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3618811 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3644704 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3653617 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3659594 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3672405 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3695584 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(T3) (11) 1896645 2019 06 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1897960 2019 06 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1898096 2019 06 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1898123 2019 06 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1898855 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1899132 2019 05 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1899164 2019 07 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1899459 2019 07 03 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 1899613 2019 04 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1899715 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1900211 2019 07 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1901689 2019 07 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1904251 2019 07 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1904731 2019 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1904742 2019 07 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1905443 2019 06 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1906965 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907247 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907249 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907274 2019 06 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907508 2019 07 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907540 2019 07 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907638 2019 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907715 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1907741 2019 07 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1909938 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910267 2019 07 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910348 2019 07 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910381 2019 06 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910491 2019 07 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910531 2019 07 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910615 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910622 2019 06 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1910744 2019 07 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1912597 2019 05 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1912954 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1913098 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1913192 2019 06 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1913211 2019 04 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1913262 2019 06 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1913297 2019 07 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1913685 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1915844 2019 05 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1916643 2019 04 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1917111 2019 05 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1919641 2019 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1921931 2019 06 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1923005 2019 03 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1924144 2019 07 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1926547 2019 05 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1936391 2019 12 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1942223 2019 04 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1954628 2019 06 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1957759 2019 06 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1966451 2019 05 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1971559 2019 06 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1974649 2019 03 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1975047 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1975048 2019 03 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1975310 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1975341 2019 03 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1980311 2019 04 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1980588 2019 04 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1980812 2019 03 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1982740 2019 04 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1982759 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1982859 2019 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1985222 2019 04 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1985722 2019 03 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1985747 2019 04 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1985854 2019 03 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1985871 2019 04 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1986062 2019 04 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1987915 2019 04 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1990190 2019 05 02 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 1990862 2019 04 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1990952 2019 05 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1992054 2019 03 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1992203 2019 03 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1992749 2019 05 14 Patent wygasł w całości

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1633712 A . Wykreślono: Chen, Guoqing Paul, Thousand 
Oaks, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Advenchen Laborato-
ries Nanjing, Ltd ., Nanjing, Chiny

(11) 1683801 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1686093 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1747269 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1755996 A . Wykreślono: BERG INDUSTRIES AKTIEBO-
LAG, Stockholm, Szwecja Wpisano: EMBA Holding Aktiebolag, 
Sztokholm, Szwecja

(11) 1761129 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1764344 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1900048 A . Wykreślono: Johnson Controls Technolo-
gy Company, Holland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CPS 
Technology Holdings LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1931472 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1971507 A . Wykreślono: Guardian, Industries Corp ., 
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN 
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1971509 A . Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP ., 
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN 
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1971510 A . Wykreślono: Guardian Industries Corp ., 
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN 
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2028428 A . Wykreślono: CONSEILS ETUDES ET RECHER-
CHES EN GESTION DE L’AIR C .E .R .G .A ., Bussy-Saint-Georges, Francja 
Wpisano: AERECO, Collégien, Francja

(11) 2032598 A . Wykreślono: Athenix Corporation, Research 
Triangle Park, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BASF SE, Lu-
dwigshafen am Rhein, Niemcy

(11) 2032598 A . Wykreślono: BASF SE, Ludwigshafen am 
Rhein, Niemcy Wpisano: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 
Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2072168 A . Wykreślono: San Martino Intermediate 
Holding B .V ., Amsterdam, Holandia Wpisano: LARTH HAVLU RADY-
ATÖR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Izmir, Turcja

(11) 2099997 A . Wykreślono: Guardian Industries Corp ., 
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN 
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2147131 A . Wykreślono: POLIGRAT GMBH, München, 
Niemcy Wpisano: POLIGRAT DEUTSCHLAND GMBH, Monachium, 
Niemcy

(11) 2135388 A . Wykreślono: Nokia Technologies Oy, Espoo, 
Finlandia Wpisano: Samsung Electronics Co ., Ltd ., Suwon, Korea 
Południowa

(11) 2154698 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Hexion GmbH, Iserlohn, Niemcy Wpisano: 
Siemens Aktiengesellschaft, München, Niemcy; Hexion Germany 
GmbH, Iserlohn-Letmathe, Niemcy

(11) 2155648 A . Wykreślono: Rhodia Opérations, Aubervil-
liers, Francja Wpisano: POLYTECHNYL S .A .S, Paryż, Francja

(11) 2170125 A . Wykreślono: LINIA ZDROWIE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 141621721 Wpisano: NIEDZIELSKI WACŁAW, Piaseczno, Polska

(11) 2192165 A . Wykreślono: Hexion GmbH, Iserlohn-Let-
mathe, Niemcy Wpisano: Hexion Germany GmbH, Iserlohn-Letma-
the, Niemcy

(11) 2215794 A . Wykreślono: Nokia Technologies Oy, Espoo, 
Finlandia Wpisano: Samsung Electronics Co ., Ltd ., Suwon, Korea 
Południowa

(11) 2218616 A . Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP ., 
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GUARDIAN 
GLASS, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2235857 A . Wykreślono: Nokia Technologies OY, Espoo, 
Finlandia Wpisano: Samsung Electronics Co ., Ltd ., Suwon, Korea 
Południowa

(11) 2238798 A . Wykreślono: Nokia Technologies Oy, Espoo, 
Finlandia Wpisano: Samsung Electronics Co ., Ltd ., Suwon, Korea 
Południowa

(11) 2265357 A . Wykreślono: Arconic Inc ., Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Howmet Aerospace Inc ., Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2276591 A . Wykreślono: Eveready Battery Company, 
Inc ., St Louis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Edgewell Per-
sonal Care Brands, LLC, Chesterfield, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2291452 A . Wykreślono: Whitford Corporation, Elver-
son, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC ., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2312587 A . Wykreślono: DResearch Digital Media Sys-
tems GmbH, Berlin, Niemcy Wpisano: DResearch Fahrzeugelektro-
nik GmbH, Berlin, Niemcy

(11) 2315325 A . Wykreślono: DResearch Digital Media Sys-
tems GmbH, Berlin, Niemcy Wpisano: DResearch Fahrzeugelektro-
nik GmbH, Berlin, Niemcy

(11) 2342279 A . Wykreślono: Whitford Corporation, Elver-
son, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC ., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2376840 A . Wykreślono: John Zink Company, LLC, Tul-
sa, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: OnPoint Technologies, 
LLC, Wichita, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2417028 A . Wykreślono: Bio-Rad Innovations, Mar-
nes-La-Coquette, Francja Wpisano: Bio-Rad Europe GmbH, Basel, 
Szwajcaria

(11) 2425188 A . Wykreślono: Schletter GmbH, Kirchdorf, 
Niemcy Wpisano: Schletter International B .V ., Amsterdam, Holandia



Nr 7/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 23

(11) 2448438 A . Wykreślono: KRAWCHUK, Waterloo, Austra-
lia Wpisano: Little Beings Holdings Pty Ltd, Zetland, Australia

(11) 2449109 A . Wykreślono: Athenix Corporation, Research 
Triangle Park, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BASF SE, Lu-
dwigshafen am Rhein, Niemcy

(11) 2449109 A . Wykreślono: BASF SE, Ludwigshafen am 
Rhein, Niemcy Wpisano: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 
Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2451415 A . Wykreślono: WaveLight GmbH, Erlangen, 
Niemcy Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, Szwajcaria

(11) 2465891 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2465892 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2470518 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

 (11) 2480714 A . Wykreślono: Mikowitsch, Herbert, Mödling, 
Austria Wpisano: Lignom Holding S .à r .l ., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2513221 A . Wykreślono: Whitford Corporation, Elver-
son, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC ., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2537734 A . Wykreślono: Johnston Sweepers Limited, 
Dorking, Wielka Brytania Wpisano: BUCHER MUNICIPAL LIMITED, 
Dorking, Wielka Brytania

(11) 2547581 A . Wykreślono: BV Scheepswerf Damen Go-
rinchem, Gorinchem, Holandia Wpisano: Damen Shipyards Gorin-
chem B .V ., Gorinchem, Holandia

(11) 2558532 A . Wykreślono: Whitford Corporation, Elver-
son, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC ., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2573781 A . Wykreślono: ABB Technology AG, Zürich, 
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2604610 A . Wykreślono: Jiangsu Hansoh Pharmaceuti-
cal Co ., Ltd ., Jiangsu, Chiny Wpisano: Jiangsu Hengrui Medicine Co ., 
Ltd ., Lianyungang, Chiny

(11) 2627626 A . Wykreślono: Lonza Ltd, Visp, Szwajcaria 
Wpisano: Lonza Solutions AG, Visp, Szwajcaria

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 24 września 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  13152/20/730) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2656964 zastaw rejestrowy na  patencie 
europejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących ”Hotel Klimczok” Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spół-
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 03 listopada 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  7439/20/475) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2661143 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Annie Toboła Mura zamieszkałej w Rybniku 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 24 września 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13154/20/532) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2656939 zastaw rejestrowy na patencie euro-
pejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Jerzemu Kwaśnik zamieszkałemu w Radomiu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 04 grudnia 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 15935/20/241) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2664823 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w Radomiu wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 07 stycznia 2021 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 18208/20/987) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2667835 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Tomaszowi Kwaśnik zamieszkałemu w  Radomiu wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 18 grudnia 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 17384/20/981) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2666404 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Cyprianowi Wolskiemu zamieszkałemu w Puszczy Ma-
riańskiej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 04 grudnia 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 16840/20/527) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2664815 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Józefowi Turek zamieszkałemu w Łodzi wobec System 
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 04 grudnia 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 15934/20/840) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2664821 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Janowi Nawrotek zamieszkałemu w Garbatka Letnisko 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 18 grudnia 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 17378/20/264) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2666388 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Ali Foremny zamieszkałej w Zabrzu wobec System 3E 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 07 stycznia 2021 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 18206/20/185) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2667811 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Aldonie Stani zamieszkałej w Radomiu wobec System 
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 09 grudnia 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 16835/20/211) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2665417 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Annie Alichniewicz zamieszkałej w Łodzi wobec Sys-
tem 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .
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(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 07 stycznia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  18195/20/572) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2667833 zastaw rejestrowy na  patencie 
europejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Urszuli Sibińskiej zamieszkałej w Rybniku 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 13 stycznia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 243/21/694) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2668352 zastaw rejestrowy na patencie europej-
skim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Małgorzacie Sicińskiej zamieszkałej w Piotrkowie 
Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2021 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  241/21/892) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2668901 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Tadeuszowi Kasińskiemu zamieszkałemu w  Szczyrku 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 14 grudnia 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 16844/20/131) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2665908 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Joannie Witkowskiej zamieszkałej w Łodzi wobec Sys-
tem 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 10 lutego 2021 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  1583/21/352) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2671333 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Sylwii Stolarczyk zamieszkałej w  Kołobrzegu wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2662386 A . Wykreślono: Astellas Pharma Inc ., Tokyo, 
Japonia; TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsme-
dizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH, Mainz, Niemcy; Universitätsmedizin der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, Mainz, Niemcy Wpisano: Astellas Pharma 
Inc ., Tokyo, Japonia; TRON - Translationale Onkologie an der Uni-
versitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz ge-
meinnützige GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 2687615 A . Wykreślono: Arconic Inc ., Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Howmet Aerospace Inc ., Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2714676 A . Wykreślono: Farma GRS, d .o .o ., Novo mesto, 
Słowenia Wpisano: Krka, d . d ., Novo mesto, Novo mesto, Słowenia

(11) 2758630 A . Wykreślono: Cameron International Corpo-
ration, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Cameron 
Technologies Limited, Dublin, Irlandia

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

(11) 2764791 A . Wykreślono: YKK Corporation, Tokyo, Ja-
ponia; Toyota Boshoku Corporation, Kariya, Japonia Wpisano: YKK 
Corporation, Tokyo, Japonia

(11) 2791222 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja Wpisano: POLYTECHNYL S .A .S, Paryż, Francja

(11) 2814319 A . Wykreślono: NM Tech Nanomaterials 
and Microdevices Technology Ltd ., London, Wielka Brytania Wpi-
sano: NTC S .r .l ., Milano, Włochy

(11) 2816770 A . Wykreślono: Nokia Technologies Oy, Espoo, 
Finlandia Wpisano: Samsung Electronics Co ., Ltd ., Suwon, Korea 
Południowa

(11) 2866583 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2883810 A . Wykreślono: Ardagh MP Group Netherlands 
B .V ., Deventer, Holandia Wpisano: Trivium Packaging Group Ne-
therlands B .V ., Deventer, Holandia

(11) 2893083 A . Wykreślono: Kirchdorfer Fertigteilholding 
GmbH, Wöllersdorf, Austria Wpisano: DELTA BLOC International 
GmbH, Wöllersdorf-Steinabrückl, Austria

(11) 2895661 A . Wykreślono: Buck-Chemie GmbH, Herren-
berg, Niemcy Wpisano: Müller Werner, Calw, Niemcy

(11) 2935255 A . Wykreślono: Farma GRS, d .o .o ., Novo mesto, 
Słowenia Wpisano: Krka, d . d ., Novo mesto, Novo mesto, Słowenia

(11) 2944641 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2944642 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2947087 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2944643 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2959977 A . Wykreślono: Ferrum AG, Rupperswil, Szwaj-
caria Wpisano: Ferrum Process Systems AG, Schafisheim, Szwajcaria

(11) 2985155 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2986661 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3017796 A . Wykreślono: Fameccanica .Data S .p .A ., Pe-
scara, Włochy Wpisano: Fameccanica .Data S .p .A ., San Giovanni Te-
atino, Włochy

(11) 3023431 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3028952 A . Wykreślono: Ardagh MP Group Netherlands 
B .V ., Deventer, Holandia Wpisano: Trivium Packaging Group Ne-
therlands B .V ., Deventer, Holandia

(11) 3019457 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3036347 A . Wykreślono: Eikon Technologies Holding 
S .à .r .l ., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: Jasopels A/S, Bording, 
Dania

(11) 3045439 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3094178 A . Wykreślono: Crop Intellect Ltd ., Lincoln, 
Wielka Brytania Wpisano: BRIAN LEWIS AGRICULTURE LIMITED 
t/a INTRACROP, Abergavenny, Wielka Brytania

(11) 3101324 A . Wykreślono: Ferrum AG, Schafisheim, Szwaj-
caria Wpisano: Ferrum Packaging AG, Schafisheim, Szwajcaria

(11) 3101359 A . Wykreślono: Limot Elektromotorenbauge-
sellschaft m .b .H . & Co . KG, Leonding, Austria Wpisano: LIMODOR 
Lüftungstechnik GmbH & Co KG, Leonding, Austria

(11) 3106148 A . Wykreślono: Mithra Pharmaceuticals S .A ., 
Liège, Belgia Wpisano: Estetra SPRL, Liège, Belgia

(11) 3170805 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3126344 A . Wykreślono: Lonza Ltd, Visp, Szwajcaria 
Wpisano: Lonza Solutions AG, Visp, Szwajcaria
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(11) 3137492 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3158140 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy; FKN Fassaden Gmbh & Co . KG, Neuenstein, Niemcy Wpi-
sano: FKN Fassaden Gmbh & Co . KG, Neuenstein, Niemcy; Evonik 
Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3161007 A . Wykreślono: UCB Biopharma SPRL, Brussels, 
Belgia Wpisano: UCB Biopharma SRL, Brussels, Belgia

(11) 3165342 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3172382 A . Wykreślono: Kirchdorfer Fertigteilholding 
GmbH, Wöllersdorf, Austria Wpisano: DELTA BLOC International 
GmbH, Wöllersdorf-Steinabrückl, Austria

(11) 3206503 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3234059 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3255103 A . Wykreślono: Hexion GmbH, Iserlohn-Let-
mathe, Niemcy Wpisano: Hexion Germany GmbH, Iserlohn-Letma-
the, Niemcy

(11) 3312237 A . Wykreślono: Whitford Corporation, Elver-
son, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC ., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3319587 A . Wykreślono: Bioncotech Therapeutics, S .L, 
Valencia, Hiszpania Wpisano: Highlight Therapeutics, S .L ., Valencia, 
Hiszpania

(11) 3323853 A . Wykreślono: Whitford Corporation, Elver-
son, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC ., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

OGŁOSZENIA

(11) 3357834 A . Wykreślono: Granpak Spółka Jawna M . 
Korczak R . Marczak, Bulowice, Polska Wpisano: GRANPAK SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Pol-
ska 852522380

(11) 3357835 A . Wykreślono: Granpak Spółka Jawna M . 
Korczak R . Marczak, Bulowice, Polska Wpisano: GRANPAK SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Pol-
ska 852522380

(11) 3369993 A . Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems, Ltd ., Yokohama, Japonia Wpisano: MITSUBISHI POWER, LTD ., 
Yokohama, Japonia

(11) 3380627 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

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

(T3) (11) 3393706 Postanowiono sprostować oczywistą omył-
kę w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony 
z patentu jest: Arcelormittal, Luxembourg, LU powinno być: Arce-
lorMittal, Luxembourg, LU
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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 71 839 do nr 71 880)

(Y1) (11) 71872 (41) 2019 10 21 
(51) A01C 17/00 (2006 .01) 
 A01C 15/00 (2006 .01)
(21) 127251 (22) 2018 04 16
(72) BABIŃSKI ZYGMUNT, Zawady Kolonia (PL)
(73) BABIŃSKI ZYGMUNT, Zawady Kolonia (PL)
(54) Rozsiewacz nawozów mineralnych

(Y1) (11) 71863 (41) 2020 01 13 
(51) A01G 9/02 (2018 .01) 
 A01G 9/00 (2018 .01)
(21) 127456 (22) 2018 07 04
(72) SMOLORZ JÓZEF, Badów Górny (PL)
(73) SMOLORZ JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII 
OGRODNICZEJ DREWSMOL, Badów Górny (PL)
(54) Instalacja do sadzenia drzew

(Y1) (11) 71867 (41) 2020 01 02 
(51) A01M 7/00 (2006 .01) 
 A01M 11/00 (2006 .01)
(21) 127440 (22) 2018 06 27
(72) DOMINIAK PAWEŁ, Zimnice (PL)
(73) DOMINIAK PAWEŁ DOMINIAK, Zimnice (PL)
(54) Zbiornik do urządzenia rolniczego do opryskiwania upraw

(Y1) (11) 71869 (41) 2019 12 16 
(51) A01M 23/08 (2006 .01) 
 A01M 17/00 (2006 .01)
(21) 127387 (22) 2018 06 04
(72) GIEREMEK ROMAN, Golęczewo (PL)
(73) GIEREMEK ROMAN MAROMI, Golęczewo (PL)
(54) Łapka na krety

(Y1) (11) 71876 (41) 2018 06 04 
(51) A41D 13/00 (2006 .01) 
 A41D 31/02 (2006 .01)
(21) 125787 (22) 2016 11 24
(72) FRYDRYCH IWONA, Stróża (PL); CICHOCKA AGNIESZKA,  
Łódź (PL); STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Odzież ochronna

(Y1) (11) 71844 (41) 2019 12 02 
(51) A43B 13/16 (2006 .01) 
 A43B 13/12 (2006 .01) 
 A43B 13/08 (2006 .01) 
 B32B 21/04 (2006 .01)
(21) 127360 (22) 2018 05 23
(72) KLECHA SYLWIA, Ślęzaki (PL)
(73) KLECHA SYLWIA, Ślęzaki (PL)
(54) Podeszwa obuwnicza, zwłaszcza z drewna

(Y1) (11) 71841 (41) 2019 09 09 
(51) A47F 5/11 (2006 .01) 
 G09F 1/06 (2006 .01)
(21) 127087 (22) 2018 03 02
(72) BORYS JACEK, Kolno (PL)
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(73) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(54) Składany stojak reklamowy

(Y1) (11) 71855 (41) 2020 10 05 
(51) A47G 23/02 (2006 .01) 
 B65D 25/24 (2006 .01) 
 B67C 9/00 (2006 .01) 
 B65G 65/23 (2006 .01)
(21) 128124 (22) 2019 03 22
(72) OLCZAK JAN, Kotorydz (PL); KUBICZEK ROMAN, Warszawa (PL)
(73) OLCZAK JAN, Kotorydz (PL); KUBICZEK ROMAN, Warszawa (PL)
(54) Stojak na butelki

(Y1) (11) 71856 (41) 2020 10 05 
(51) A47G 23/02 (2006 .01) 
 B65D 25/24 (2006 .01) 
 B67C 9/00 (2006 .01) 
 B65G 65/23 (2006 .01)
(21) 128125 (22) 2019 03 22
(72) OLCZAK JAN, Kotorydz (PL); KUBICZEK ROMAN, Warszawa (PL)
(73) OLCZAK JAN, Kotorydz (PL); KUBICZEK ROMAN, Warszawa (PL)
(54) Stojak na butelki

(Y1) (11) 71865 (41) 2020 06 29 
(51) A62C 2/08 (2006 .01) 
 A62C 3/00 (2006 .01) 
 A62C 3/02 (2006 .01) 
 A62C 31/02 (2006 .01) 
 A62C 35/58 (2006 .01) 
 A62C 99/00 (2010 .01)
(21) 127925 (22) 2018 12 20
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Częściowo rozbieralne urządzenie przeciwpożarowe dla lasów 
i składowisk odpadów

(Y1) (11) 71843 (41) 2020 07 13 
(51) A63B 31/00 (2006 .01) 
 A63B 31/18 (2006 .01) 
 A63B 35/00 (2006 .01) 
 A63B 69/12 (2006 .01)
(21) 127933 (22) 2018 12 30
(72) BRZOSTOWSKI MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza (PL); 
BRZOSTOWSKI AXEL, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) BRZOSTOWSKA MONIKA PPHU ARKA, Wojkowice Kościelne (PL)
(54) Urządzenie treningowe, do treningu pływackiego

(Y1) (11) 71851 (41) 2019 07 29 
(51) B01D 25/21 (2006 .01)
(21) 127524 (22) 2016 10 18
(30) 20155743  2015 10 19 FI
(86) 2016 10 18  PCT/FI16/50726
(87) 2017 04 27  WO17/068241
(72) MIKA ILLI, Vantaa (FI); KAIPAINEN JANNE, Lappeenranta (FI)
(73) OUTOTEC (FINLAND) OY, Espoo (FI)
(54) Podłużny człon uszczelniający do pionowego filtra ciśnienio-
wego

(Y1) (11) 71874 (41) 2019 05 06 
(51) B01J 2/16 (2006 .01) 
 F26B 3/08 (2006 .01) 
 F26B 21/00 (2006 .01)
(21) 126745 (22) 2017 10 31
(72) STOPA TOMASZ, Lublin (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do granulowania substancji suchych

(Y1) (11) 71870 (41) 2019 11 18 
(51) B05D 1/32 (2006 .01) 
 B05D 7/14 (2006 .01) 
 B65D 59/02 (2006 .01) 
 B65D 39/04 (2006 .01)
(21) 127311 (22) 2018 05 09
(72) CZARNIK SEBASTIAN, Rzeszów (PL); CZARNIK PAWEŁ,  
Rudna Mała (PL)
(73) DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(54) Zatyczka ochronna

(Y1) (11) 71852 (41) 2020 02 24 
(51) B23K 26/70 (2014 .01) 
 B23K 26/14 (2014 .01)
(21) 127750 (22) 2018 10 26
(30) 202018104662 .4  2018 08 14 DE
(72) HERZOG MARIUS, Sasbachwalden (DE); OPITZ FLORAIN, 
Offenburg (DE)
(73) Precitec GmbH & CO . KG, Gaggenau (DE)
(54) Urządzenie ustalające do rozłącznego mocowania dyszy na gło-
wicy do obróbki laserowej

(Y1) (11) 71875 (41) 2019 01 02 
(51) B23Q 39/00 (2006 .01) 
 B23C 3/00 (2006 .01)
(21) 126435 (22) 2017 06 20
(72) ROJEK JERZY, Jejkowice (PL)
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Wiertarka numeryczna zwłaszcza do płyt kamiennych

(Y1) (11) 71839 (41) 2016 06 20 
(51) B25H 1/02 (2006 .01) 
 A47B 37/02 (2006 .01)
(62) 410465
(21) 128753 (22) 2014 12 12
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piotrowice (PL)
(54) Szafka warsztatowa

(Y1) (11) 71847 (41) 2020 09 21 
(51) B25J 9/10 (2006 .01)
(21) 128708 (22) 2019 11 12
(72) OSIAK SYLWESTER, Lublin (PL); MAJEWSKI PRZEMYSŁAW, 
Podgłębokie (PL); WODZIŃSKI MICHAŁ, Koczergi (PL); RÓŻYCKI 
ŁUKASZ, Krępiec (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Zespół napędowy

(Y1) (11) 71854 (41) 2020 08 10 
(51) B28C 5/12 (2006 .01) 
 B28C 7/04 (2006 .01) 
 B01F 7/02 (2006 .01)
(21) 128006 (22) 2019 02 01
(72) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR, 
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(73) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR, 
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania i dystrybucji zaprawy budowlanej

(Y1) (11) 71880 (41) 2017 09 11 
(51) B32B 17/04 (2006 .01) 
 B32B 27/32 (2006 .01) 
 B32B 27/30 (2006 .01) 
 E04D 3/32 (2006 .01) 
 E04D 5/10 (2006 .01)
(21) 124932 (22) 2016 03 08
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(72) KIERUJ MARIUSZ, Dębowa Łąka (PL)
(73) ALPHA DAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębowa Łąka (PL)
(54) Membrana hydroizolacyjna

(Y1) (11) 71848 (41) 2020 02 10 
(51) B60D 1/52 (2006 .01) 
 B62D 63/08 (2006 .01)
(21) 127494 (22) 2018 07 27
(72) SANCHEZ-LAFUENTE AYALA ALBERTO, Campanillas (ES)
(73) HERMANOS SANCHEZ LAFUENTE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Campanillas (ES)
(54) Demontowane urządzenie zaczepowe do ciągnięcia przyczep 
pojazdów wraz z powiązanym urządzeniem blokującym/odbloko-
wującym

(Y1) (11) 71846 (41) 2020 03 09 
(51) B60N 2/07 (2006 .01) 
 B60N 2/68 (2006 .01) 
 B60N 2/888 (2018 .01)
(21) 127563 (22) 2018 08 28
(72) MELAŃCZUK PATRYK, Skórzec (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Podstawa fotela szczególnie do pojazdów samochodowych

(Y1) (11) 71840 (41) 2020 09 07 
(51) B60P 7/00 (2006 .01) 
 B62D 33/023 (2006 .01)
(21) 128072 (22) 2019 02 28
(72) ZAWIESKA SŁAWOMIR WŁADYSŁAW, Siedlce (PL); MARTYNIUK 
MICHAŁ, Zabłocie (PL); PROCHENKA PAWEŁ, Karcze (PL); RUCIŃSKI 
MATEUSZ, Siedlce (PL)
(73) BOZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ujrzanów (PL)
(54) Kieszeń blokady ładunku

(Y1) (11) 71849 (41) 2019 10 07 
(51) B60R 19/18 (2006 .01)
(21) 127202 (22) 2018 04 03
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Podwójne gazowe dociski zderzaka amortyzacyjnego

(Y1) (11) 71866 (41) 2020 07 13 
(51) B60R 21/01 (2006 .01) 
 G08G 1/16 (2006 .01)
(21) 128157 (22) 2019 04 02
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do gwałtownego budzenia kierowcy samochodu

(Y1) (11) 71877 (41) 2017 12 18 
(51) B65D 5/36 (2006 .01) 
 B65D 81/36 (2006 .01) 
 B65F 1/14 (2006 .01)
(21) 125225 (22) 2016 06 11
(72) GAWIN LESZEK, Kraków (PL)
(73) OPAKOWANIA JAWORZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(54) Opakowanie tekturowe z wtórnym wykorzystaniem

(Y1) (11) 71864 (41) 2019 10 07 
(51) B65D 5/38 (2006 .01) 
 B65D 5/32 (2006 .01) 
 B65D 77/04 (2006 .01)
(21) 127215 (22) 2018 04 06

(72) TKACZYK CEZARY, Warszawa (PL)
(73) TKACZYK CEZARY, Warszawa (PL)
(54) Opakowanie dowolnych przedmiotów, w szczególności przed-
miotów drobnych, zwłaszcza upominków

(Y1) (11) 71868 (41) 2020 01 02 
(51) C02F 1/461 (2006 .01)
(21) 127439 (22) 2018 06 27
(72) LIBECKI BARTOSZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Koagulator aeracyjno-sedymentacyjny do oczyszczania ścieków

(Y1) (11) 71853 (41) 2020 07 27 
(51) C08J 5/24 (2006 .01)
(21) 127965 (22) 2019 01 18
(72) DERWIŃSKA KATARZYNA, Łódź (PL); PINGOT MARTYNA, Łódź (PL); 
BŁASZCZYK WOJCIECH, Łódź (PL); KUSIAK EDYTA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL)
(54) Ramka do laboratoryjnego przygotowania prepregów

(Y1) (11) 71850 (41) 2020 03 09 
(51) E01F 1/00 (2006 .01)
(21) 127598 (22) 2018 09 03
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Profil gumowy podperonowy

(Y1) (11) 71842 (41) 2020 09 07 
(51) E01F 9/60 (2016 .01) 
 G09F 11/02 (2006 .01) 
 G09F 15/00 (2006 .01) 
 A47F 5/02 (2006 .01)
(21) 128813 (22) 2019 12 20
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL); 
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL); WYRWISZ JOANNA,  
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Słup reklamowy

(Y1) (11) 71879 (41) 2020 03 09 
(51) E01F 15/00 (2006 .01) 
 E01F 15/04 (2006 .01) 
 E01F 15/14 (2006 .01) 
 E01C 11/22 (2006 .01)
(21) 127594 (22) 2018 08 31
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Profil dystansowy do oddalenia koła autobusu od krawężnika

(Y1) (11) 71862 (41) 2019 06 03 
(51) E04B 5/06 (2006 .01) 
 E04C 1/00 (2006 .01) 
 E04B 5/26 (2006 .01)
(21) 127478 (22) 2018 07 16
(72) KŁOSOWICZ PRZEMYSŁAW, Gniezno (PL)
(73) KŁOSOWICZ PRZEMYSŁAW, Gniezno (PL)
(54) Zaślepka do kanałowych płyt stropowych

(Y1) (11) 71871 (41) 2019 05 20 
(51) E05B 27/00 (2006 .01) 
 E05B 19/02 (2006 .01)
(21) 127279 (22) 2018 04 26
(30) 2017-34342 U  2017 11 13 CZ
(72) REMEŇ ROMAN, Žiar nad Hronom (SK)
(73) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s .r .o ., Rychnov nad Kněžnou (CZ)
(54) Zestaw wkładki cylindrycznej oraz klucza
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(Y1) (11) 71861 (41) 2020 01 27 
(51) E05C 19/16 (2006 .01) 
 E05C 17/56 (2006 .01) 
 E05F 5/02 (2006 .01)
(21) 127490 (22) 2018 07 25
(72) PIASNA MAGDALENA, Poznań (PL)
(73) PIASNA MAGDALENA, Poznań (PL)
(54) Odbojnik do drzwi zewnętrznych

(Y1) (11) 71860 (41) 2020 10 19 
(51) E06B 1/00 (2006 .01) 
 E06B 1/60 (2006 .01)
(21) 128187 (22) 2019 04 08
(72) HULEWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(73) HULEWICZ ROBERT CONSULTING, Warszawa (PL)
(54) Profil aluminiowy do mocowania ramy okna

(Y1) (11) 71857 (41) 2020 10 05 
(51) E06B 1/06 (2006 .01) 
 E06B 1/00 (2006 .01)
(21) 128151 (22) 2019 04 01
(72) WRÓBEL TOMASZ, Ulanów (PL)
(73) WRÓBEL TOMASZ STOLARSTWO, Ulanów (PL)
(54) Półfabrykat do produkcji ościeżnic drzwiowych

(Y1) (11) 71859 (41) 2020 10 19 
(51) E06B 1/62 (2006 .01)
(21) 128186 (22) 2019 04 08
(72) HULEWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(73) HULEWICZ ROBERT CONSULTING, Warszawa (PL)
(54) Profil aluminiowy do mocowania zewnętrznej izolacji paroprze-
puszczalnej okna

(Y1) (11) 71858 (41) 2020 10 19 
(51) E06B 3/10 (2006 .01) 
 E06B 3/00 (2006 .01)
(21) 128179 (22) 2019 04 05
(72) WRÓBEL TOMASZ, Ulanów (PL)
(73) WRÓBEL TOMASZ STOLARSTWO, Ulanów (PL)
(54) Półfabrykat do produkcji ramiaków drzwiowych

(Y1) (11) 71878 (41) 2017 12 04 
(51) E06B 9/323 (2006 .01) 
 E06B 9/00 (2006 .01) 
 E06B 9/42 (2006 .01)
(21) 125171 (22) 2016 05 24
(72) SROKA MAŁGORZATA, Jurków (PL); SŁOWIAK BARTŁOMIEJ, 
Brzesko (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowy Sącz (PL)
(54) Uchwyt montażowy elementu zasłaniającego

(Y1) (11) 71873 (41) 2019 07 29 
(51) F15B 11/22 (2006 .01) 
 F15B 13/042 (2006 .01) 
 F16K 47/04 (2006 .01) 
 F16K 31/124 (2006 .01)
(21) 126971 (22) 2018 01 24
(72) ŻYŁKA MARTA, Rzeszów (PL); SZCZERBA ZYGMUNT, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Element synchronizujący prace dwóch siłowników

(Y1) (11) 71845 (41) 2019 09 23 
(51) F21K 9/20 (2016 .01) 
 F21S 8/00 (2006 .01) 
 F21W 111/02 (2006 .01) 
 F21W 131/30 (2006 .01)
(21) 127154 (22) 2018 03 19

(72) SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
(73) SKIBA KRZYSZTOF, Bielsko-Biała (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01C 17/00 (2006 .01) 71872
A01C 15/00 (2006 .01) 71872*
A01G 9/02 (2018 .01) 71863
A01G 9/00 (2018 .01) 71863*
A01M 7/00 (2006 .01) 71867
A01M 11/00 (2006 .01) 71867*
A01M 23/08 (2006 .01) 71869
A01M 17/00 (2006 .01) 71869*
A41D 13/00 (2006 .01) 71876
A41D 31/02 (2006 .01) 71876*
A43B 13/16 (2006 .01) 71844
A43B 13/12 (2006 .01) 71844*
A43B 13/08 (2006 .01) 71844*
A47B 37/02 (2006 .01) 71839*
A47F 5/11 (2006 .01) 71841
A47F 5/02 (2006 .01) 71842*
A47G 23/02 (2006 .01) 71855
A47G 23/02 (2006 .01) 71856
A62C 2/08 (2006 .01) 71865
A62C 3/00 (2006 .01) 71865*
A62C 3/02 (2006 .01) 71865*
A62C 31/02 (2006 .01) 71865*
A62C 35/58 (2006 .01) 71865*
A62C 99/00 (2010 .01) 71865*
A63B 31/00 (2006 .01) 71843
A63B 31/18 (2006 .01) 71843*
A63B 35/00 (2006 .01) 71843*
A63B 69/12 (2006 .01) 71843*
B01D 25/21 (2006 .01) 71851
B01F 7/02 (2006 .01) 71854*
B01J 2/16 (2006 .01) 71874
B05D 1/32 (2006 .01) 71870
B05D 7/14 (2006 .01) 71870*
B23C 3/00 (2006 .01) 71875*
B23K 26/70 (2014 .01) 71852
B23K 26/14 (2014 .01) 71852*
B23Q 39/00 (2006 .01) 71875
B25H 1/02 (2006 .01) 71839
B25J 9/10 (2006 .01) 71847
B28C 5/12 (2006 .01) 71854
B28C 7/04 (2006 .01) 71854*
B32B 21/04 (2006 .01) 71844*
B32B 17/04 (2006 .01) 71880
B32B 27/32 (2006 .01) 71880*
B32B 27/30 (2006 .01) 71880*
B60D 1/52 (2006 .01) 71848
B60N 2/07 (2006 .01) 71846
B60N 2/68 (2006 .01) 71846*
B60N 2/888 (2018 .01) 71846*
B60P 7/00 (2006 .01) 71840

B60R 19/18 (2006 .01) 71849
B60R 21/01 (2006 .01) 71866
B62D 63/08 (2006 .01) 71848*
B62D 33/023 (2006 .01) 71840*
B65D 25/24 (2006 .01) 71855*
B65D 25/24 (2006 .01) 71856*
B65D 59/02 (2006 .01) 71870*
B65D 39/04 (2006 .01) 71870*
B65D 5/36 (2006 .01) 71877
B65D 81/36 (2006 .01) 71877*
B65D 5/38 (2006 .01) 71864
B65D 5/32 (2006 .01) 71864*
B65D 77/04 (2006 .01) 71864*
B65F 1/14 (2006 .01) 71877*
B65G 65/23 (2006 .01) 71855*
B65G 65/23 (2006 .01) 71856*
B67C 9/00 (2006 .01) 71855*
B67C 9/00 (2006 .01) 71856*
C02F 1/461 (2006 .01) 71868
C08J 5/24 (2006 .01) 71853
E01C 11/22 (2006 .01) 71879*
E01F 1/00 (2006 .01) 71850
E01F 9/60 (2016 .01) 71842
E01F 15/00 (2006 .01) 71879
E01F 15/04 (2006 .01) 71879*
E01F 15/14 (2006 .01) 71879*
E04B 5/06 (2006 .01) 71862
E04B 5/26 (2006 .01) 71862*
E04C 1/00 (2006 .01) 71862*
E04D 3/32 (2006 .01) 71880*
E04D 5/10 (2006 .01) 71880*
E05B 27/00 (2006 .01) 71871
E05B 19/02 (2006 .01) 71871*
E05C 19/16 (2006 .01) 71861
E05C 17/56 (2006 .01) 71861*
E05F 5/02 (2006 .01) 71861*
E06B 1/00 (2006 .01) 71860
E06B 1/60 (2006 .01) 71860*
E06B 1/06 (2006 .01) 71857
E06B 1/00 (2006 .01) 71857*
E06B 1/62 (2006 .01) 71859
E06B 3/10 (2006 .01) 71858
E06B 3/00 (2006 .01) 71858*
E06B 9/323 (2006 .01) 71878
E06B 9/00 (2006 .01) 71878*
E06B 9/42 (2006 .01) 71878*
F15B 11/22 (2006 .01) 71873
F15B 13/042 (2006 .01) 71873*
F16K 47/04 (2006 .01) 71873*
F16K 31/124 (2006 .01) 71873*

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

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2
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 1 2  1 2

F21K 9/20 (2016 .01) 71845
F21S 8/00 (2006 .01) 71845*
F21W 111/02 (2006 .01) 71845*
F21W 131/30 (2006 .01) 71845*
F26B 3/08 (2006 .01) 71874*

F26B 21/00 (2006 .01) 71874*
G08G 1/16 (2006 .01) 71866*
G09F 1/06 (2006 .01) 71841*
G09F 11/02 (2006 .01) 71842*
G09F 15/00 (2006 .01) 71842*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

71839 B25H 1/02 (2006 .01)
71840 B60P 7/00 (2006 .01)
71841 A47F 5/11 (2006 .01)
71842 E01F 9/60 (2016 .01)

71843 A63B 31/00 (2006 .01)
71844 A43B 13/16 (2006 .01)
71845 F21K 9/20 (2016 .01)
71846 B60N 2/07 (2006 .01)

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

71847 B25J 9/10 (2006 .01)
71848 B60D 1/52 (2006 .01)
71849 B60R 19/18 (2006 .01)
71850 E01F 1/00 (2006 .01)
71851 B01D 25/21 (2006 .01)
71852 B23K 26/70 (2014 .01)
71853 C08J 5/24 (2006 .01)
71854 B28C 5/12 (2006 .01)
71855 A47G 23/02 (2006 .01)
71856 A47G 23/02 (2006 .01)
71857 E06B 1/06 (2006 .01)
71858 E06B 3/10 (2006 .01)
71859 E06B 1/62 (2006 .01)
71860 E06B 1/00 (2006 .01)
71861 E05C 19/16 (2006 .01)
71862 E04B 5/06 (2006 .01)
71863 A01G 9/02 (2018 .01)

71864 B65D 5/38 (2006 .01)
71865 A62C 2/08 (2006 .01)
71866 B60R 21/01 (2006 .01)
71867 A01M 7/00 (2006 .01)
71868 C02F 1/461 (2006 .01)
71869 A01M 23/08 (2006 .01)
71870 B05D 1/32 (2006 .01)
71871 E05B 27/00 (2006 .01)
71872 A01C 17/00 (2006 .01)
71873 F15B 11/22 (2006 .01)
71874 B01J 2/16 (2006 .01)
71875 B23Q 39/00 (2006 .01)
71876 A41D 13/00 (2006 .01)
71877 B65D 5/36 (2006 .01)
71878 E06B 9/323 (2006 .01)
71879 E01F 15/00 (2006 .01)
71880 B32B 17/04 (2006 .01)

 1 2  1 2
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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 26 790 do nr 26 804)

(51) 26-01 (11) 26790 (22) 2020 12 02 (21) 29185
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Znicz
(55) 

(51) 26-04 (11) 26791 (22) 2020 12 12 (21) 29205
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Wkład elektryczny do znicza
(55) 

(51) 26-04 (11) 26792 (22) 2020 12 12 (21) 29206
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Wkład elektryczny do znicza
(55) 

(51) 26-01 (11) 26793 (22) 2020 12 12 (21) 29212
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Korpus znicza elektrycznego
(55) 

(51) 21-01 (11) 26794 (22) 2020 12 16 (21) 29220
(73) SPICHALSKA KAMILA, Bladowo (PL)
(72) SPICHALSKA KAMILA
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(54) Układanka lewopółkulowa
(55) 

(51) 21-01 (11) 26795 (22) 2020 09 29 (21) 28990
(73) CYWIŃSKI NEMEZJUSZ MATEMA, Katowice (PL)
(72) CYWIŃSKI NEMEZJUSZ
(54) Klocki edukacyjne
(55) 

(51) 23-03 (11) 26796 (22) 2020 07 15 (21) 28752
(73) DREWART-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kanie (PL)
(72) SUWART MAREK
(54) Szybkozłączki do mocowania promienników ciepła
(55) 

(51) 19-08 (11) 26797 (22) 2020 12 04 (21) 29194
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw (PL)
(72) BADACH TADEUSZ

(54) Etykieta
(55) 

(51) 06-03 (11) 26798 (22) 2020 11 24 (21) 29168
(73) WĘGRZYN MIROSŁAW MARTIGO PLUS, Mykanów (PL)
(72) WĘGRZYN MIROSŁAW
(54) Biurko z dostawką
(55) 

(51) 06-01 (11) 26799 (22) 2019 12 13 (21) 28470
(73) LINKA ANDRZEJ LINNEO, Perzów (PL)
(72) LINKA ANDRZEJ
(54) Kanapa
(55) 

(51) 21-01 (11) 26800 (22) 2020 12 16 (21) 29221
(73) OSTOJSKA ANETA, Warszawa (PL)
(72) OSTOJSKA ANETA
(54) Zabawka edukacyjna
(55) 

(51) 32-00 (11) 26801 (22) 2020 12 07 (21) 29196
(73) RĄPAŁA LESZEK ALFA-NET, Raszyn (PL)
(72) PAKIER LEW
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(54) Ornament ozdobny odzieży
(55) 

(51) 20-01 (11) 26802 (22) 2020 12 03 (21) 29186
(73) KERTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Otorowo (PL)
(72) CYPROWSKI MALWINA
(54) Urządzenie do samoobsługowej sprzedaży towarów
(55) 

(51) 21-01 (11) 26803 (22) 2020 12 21 (21) 29239
(73) CZAJA ARTUR, Kąpino (PL)
(72) CZAJA ARTUR
(54) Alfabetyczny zestaw edukacyjny
(55) 

(51) 09-03 (11) 26804 (22) 2020 12 19 (21) 29234
(73) SANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W ŁOWCACH, Łowce (PL)
(72) DRAB WOJCIECH
(54) Pudełko
(55) 

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 00985 2019 11 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 01240 2019 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 02841 2019 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 08215 2019 10 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 08220 2019 10 22 Prawo wygasło w całości .

(11) 08380 2019 10 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 08613 2019 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 08941 2019 10 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 08942 2019 10 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 08979 2019 11 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 12626 2017 08 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 12627 2017 08 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 12901 2017 11 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 15475 2019 10 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 15673 2019 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 15698 2019 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 15800 2019 11 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 16437 2019 10 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 16531 2019 10 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 17839 2019 11 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 21415 2019 11 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 21481 2019 11 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 21489 2019 11 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 21498 2019 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 21503 2019 11 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 21504 2019 11 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 21507 2019 11 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 21508 2019 11 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 21509 2019 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21510 2019 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21511 2019 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21512 2019 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21513 2019 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21514 2019 11 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 21516 2019 11 14 Prawo wygasło w całości .
(11) 21518 2019 11 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 21519 2019 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 21524 2019 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 21528 2019 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 21529 2019 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 21533 2019 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 21535 2019 11 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 21536 2019 11 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 21555 2019 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 21561 2019 11 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 21577 2019 11 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 21579 2019 11 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 08302 2019 04 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 19177 2017 05 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 20661 2018 08 08 Prawo wygasło w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

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

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

jestracji

(11) 12356 A . Wykreślono: METALPLAST LOB s .a ., Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS PO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
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(11) 13904 A . Wykreślono: LOB S .A ., Leszno, Polska 410016340 
Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AK-
CYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 13905 A . Wykreślono: LOB S .A ., Leszno, Polska 410016340 
Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AK-
CYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 15466 A . Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, 
Polska 410016340 Wpisano:ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS PO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 15726 A . Wykreślono: LOB Spółka Akcyjna, Leszno, Polska 
410016340 Wpisano:

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Leszno, Polska 410016340

(11) 16061 A . Wykreślono: LOB Spółka Akcyjna, Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano:

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Leszno, Polska 410016340

(11) 16073 A . Wykreślono: LOB Spółka Akcyjna, Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano:

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Leszno, Polska 410016340

(11) 20844 A . Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, 
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS PO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 20845 A . Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, 
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS PO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 20846 A . Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, 
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS PO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 25106 A . Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
365578271 Wpisano:ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, 
Polska 365578271

(11) 25107 A . Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
365578271 Wpisano:ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, 
Polska 365578271

(11) 25108 A . Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
365578271 Wpisano:ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, 
Polska 365578271

(11) 25109 A . Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
365578271 Wpisano:ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, 
Polska 365578271
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D. ZNAKI TOWAROWE

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

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

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

PRAWA OCHRONNE  
NA ZNAKI TOWAROWE

UDZIELONE PRAWA 
(od nr 334 701 do nr 335 235)

(111) 334701 (220) 2019 12 11 (210) 507904
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENACTIV
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 29 nabiał 
i substytuty nabiału, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów .

(111) 334702 (220) 2019 12 11 (210) 507909
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10

(732) GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 29 .01 .01
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 29 nabiał 
i substytuty nabiału, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów .

(111) 334703 (220) 2019 12 11 (210) 507912
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) PRZYBYLSKI MARCIN EQULIBRIUM SOUNDS, Barcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQ MUSIC
(540) 

(531) 26 .04 .07, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17



36 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

(510), (511) 35 reklama, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż: 
taśm video, filmów, nagrań muzycznych, gadżetów firmowych, 
odzieży, paczek z  dźwiękami, nagrań konferencyjnych, utworów 
muzycznych, książek, poradników, szkoleń konferencyjnych, bile-
tów, sprzedaż online: utworów muzycznych, książek, poradników, 
szkoleń konferencyjnych, biletów, płyt muzycznych autorskich, 41 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, widowiska, produkcja 
widowisk, widowiska muzyczne na żywo, muzyczne widowiska sce-
niczne wykonywane w  miejscach przeznaczonych do  występów, 
teatralne widowiska sceniczne wykonywane w  miejscach przezna-
czonych do  występów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne 
na żywo, koncerty muzyczne za pomocą radia, koncerty muzyczne 
za pomocą telewizji, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez klubowych, 
imprezy kulturalne, imprezy muzyczne, informacja o imprezach roz-
rywkowych, imprezy masowe, organizacja imprez masowych, dys-
trybucja filmów, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, 
produkcja filmów, filmów, innych niż reklamowe, nauczanie, naucza-
nie muzyki, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], edukacja muzyczna, nauczanie indywidu-
alne, produkcja muzyczna, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, reżyseria filmowa, inna 
niż reżyseria filmów reklamowych, studia filmowe, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez, usługi studia nagrań .

(111) 334704 (220) 2019 12 11 (210) 507935
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) KLIMOWSKI ARTUR KGM HURTOWNIA OPAŁU, Mogilany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ekogroszek Książęcy
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z biomasy, paliwa 
mineralne, benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, olej przemysłowy, 
mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety drzewne, brykie-
ty węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, zestalone gazy, pod-
pałki, smary, węgiel drzewny, węgiel opałowy, wosk przemysłowy, 35 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonar-
nej, wysyłkowej i internetowej: paliw stałych, płynnych i gazowych, 
paliw z  biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, 
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowe-
go, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, 
brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, 
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, 
39 usługi w zakresie transportu: paliw stałych, płynnych i gazowych, 
paliw z  biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, 
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowe-
go, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, 
brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, 
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowe-
go, materiałów budowalnych, usługi w zakresie składowania: paliw 
stałych, płynnych i  gazowych, paliw z  biomasy, paliw mineralnych, 
benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, 
mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzew-
nego, brykietu węglowego, brykietu z  torfu, ekogroszku, peletu, 
zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opa-
łowego, wosku przemysłowego i  materiałów budowlanych, usługi 
w zakresie magazynowania: paliw stałych, płynnych i gazowych, pa-
liw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy 
naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, 
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu 
z  torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, 
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego i  ma-
teriałów budowlanych, usługi w zakresie dystrybucji: paliw stałych, 
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, 
oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, 
drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykie-
tu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych ga-
zów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku 
przemysłowego i materiałów budowalnych, konfekcjonowanie i pa-
kowanie: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw 
mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju prze-
mysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, bry-
kietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, 
peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, wę-

gla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowalnych, 
40 obróbka: paliw stałych, płynnych i  gazowych, paliw z  biomasy, 
paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, 
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, 
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z  torfu, 
ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla 
drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów 
budowalnych, przetwarzanie: paliw stałych, płynnych i  gazowych, 
paliw z  biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, 
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowe-
go, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, 
brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, 
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, 
materiałów budowalnych, recykling: paliw stałych, płynnych i gazo-
wych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowe-
go, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowe-
go, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, 
brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, 
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, 
materiałów budowalnych .

(111) 334705 (220) 2019 12 11 (210) 507954
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) KLIMOWSKI ARTUR KGM HURTOWNIA OPAŁU, Mogilany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KGM ekogroszek 29
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z biomasy, paliwa 
mineralne, benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, olej przemysłowy, 
mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety drzewne, brykie-
ty węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, zestalone gazy, pod-
pałki, smary, węgiel drzewny, węgiel opałowy, wosk przemysłowy, 35 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonar-
nej, wysyłkowej i internetowej: paliw stałych, płynnych i gazowych, 
paliw z  biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, 
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, 
węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, bry-
kietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, sma-
ru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, 39 
usługi w zakresie transportu: paliw stałych, płynnych i gazowych, pa-
liw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy 
naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, 
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu 
z  torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, 
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, ma-
teriałów budowlanych, usługi w zakresie składowania: paliw stałych, 
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, 
oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazuut, 
drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, bry-
kietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych 
gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wo-
sku przemysłowego i  materiałów budowlanych, usługi w  zakresie 
magazynowania: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z bioma-
sy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, 
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, 
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z  torfu, 
ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla 
drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego i materiałów 
budowlanych, usługi w zakresie dystrybucji: paliw stałych, płynnych 
i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju na-
pędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna 
opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu wę-
glowego, brykietu z  torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, 
podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku prze-
mysłowego i  materiałów budowlanych, 40 obróbka: paliw stałych, 
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, 
oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, 
drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, bry-
kietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych 
gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wo-
sku przemysłowego, materiałów budowlanych, przetwarzanie: paliw 
stałych, płynnych i  gazowych, paliw z  biomasy, paliw mineralnych, 
benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, 
mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzew-
nego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, ze-
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stalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opało-
wego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych, recykling: 
paliw stałych, płynnych i  gazowych, paliw z  biomasy, paliw mine-
ralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemy-
słowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu 
drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z  torfu, ekogroszku, pe-
letu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla 
opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych, kon-
fekcjonowanie i pakowanie: paliw stałych, płynnych i gazowych, pa-
liw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy 
naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, 
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu 
z  torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, 
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, mate-
riałów budowlanych .

(111) 334706 (220) 2019 12 12 (210) 507973
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioOaza CENIMY NATURĘ
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 dżemy owocowe, dżem z  wiśni, dżem z  truskawek, 
owoce mrożone, czarny bez mrożony, jagoda mrożona, jeżyna 
mrożona, malina mrożona, truskawka mrożona, żurawina mrożona, 
warzywa mrożone, papryka mrożona, pasty warzywne, pasty ba-
kłażanowe, pasty pomidorowe, przeciery pomidorowe, pomidory 
suszone, oliwa z oliwek, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, 
pomidory konserwowe, papryka konserwowa, papryka grillowana, 
kostki bulionowe, 30 cukier trzcinowy, kasze, kasza gryczana, kasza 
jęczmienna, mąki, mąka grochowa, mąka gryczana, mąka jaglana, 
mąka kokosowa, mąka konopna, mąka migdałowa, mąka słonecz-
nikowa, mąka z dyni, muesli czekoladowe, muesli owocowe, muesli 
pełnoziarniste z  owocami i  orzechami, ryż biały, ryż brązowy, sosy 
pomidorowe, 35 sprzedaż owoców suszonych, konserwowych i mro-
żonych, sprzedaż warzyw suszonych, konserwowych i  mrożonych, 
sprzedaż oliwy, sprzedaż kaszy, sprzedaż mąki, sprzedaż ryżu, sprze-
daż past warzywnych .

(111) 334707 (220) 2019 12 12 (210) 507995
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 17
(732) EPIKUREAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROMAŻERIA
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 08 .03 .08, 08 .03 .11, 11 .03 .01, 26 .02 .07, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 
29 .01 .13

(510), (511) 29 produkty serowarskie, galaretki, dżemy, pasty owoco-
we i warzywne, 33 wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży następują-
cych towarów: produkty serowarskie, galaretki, dżemy, pasty owo-
cowe i  warzywne, wino, 43 usługi gastronomiczne, usługi barowe, 
usługi restauracji, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich do-
stawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie .

(111) 334708 (220) 2019 12 12 (210) 507996
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) technika i technologia w przemyśle mleczarskim
(540) 

(531) 01 .15 .15, 15 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 41 sympozja, konferencje .

(111) 334709 (220) 2019 12 12 (210) 507998
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogólnopolskie święto sera
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 08 .03 .08, 08 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali .

(111) 334710 (220) 2019 12 13 (210) 508002
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZECZOTKA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, prze-
mysłowych, leków, sprzedaż przez internet artykułów spożywczych 
i  przemysłowych, administrowanie i  zarządzanie centrami handlo-
wo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, 
obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usłu-
gi związane z  organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony 
zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i ad-
ministrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadze-
nie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakre-
sie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane 
z  organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i  hotelowych, 
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zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr i  usług 
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na pro-
mocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
szeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w  celach handlo-
wych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz 
danych, usługi związane z  udostępnianiem baz danych, wynajmo-
wanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni 
na  cele reklamowe, usługi w  zakresie informacji handlowej, usługi 
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej 
oraz za  pomocą środków elektronicznych, usługi w  zakresie deko-
racji wystaw i  witryn sklepowych, organizowanie wystaw i  imprez 
kulturalnych, rozrywkowych w  celach handlowych, wyceny doty-
czące przedsięwzięć handlowych, gastronomicznych i  hotelowych, 
organizowanie losowania nagród w  celach promocyjnych, organi-
zacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, promowanie towarów i  usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lo-
jalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klien-
ta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia 
marki, usługi w  zakresie oceny marki oraz firmy zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, 
organizowanie i  prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych 
i  rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i  loterii, 
organizowanie wystaw i  targów z  dziedziny kultury i  edukacji, or-
ganizowanie festynów, spotkań towarzyskich i  okolicznościowych, 
balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w  zakresie: 
edukacji, promocji zdrowia i  zdrowego stylu życia, organizowanie 
wypoczynku związanego z koncertami, widowiskami i cosplay, usłu-
gi salonów fittness i  klubów zdrowia w  zakresie poprawy kondycji 
fizycznej, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie i  pro-
wadzenie szkoleń specjalistycznych w  zakresie zarządzania restau-
racjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu 
obsługującego w/w  obiekty, usługi galerii i  salonów wystawienni-
czych związanych z edukacją, w celach rozrywkowych i kulturalnych, 
wynajem sal wyposażonych w  sprzęt audiowizualny i  telefoniczny, 
wynajem sal na  imprezy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-
-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie 
administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów rozrywko-
wych i  rekreacyjnych, produkcja i  reprodukcja filmów i  nagrań : vi-
deo, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne 
polegające na  fotografowaniu osób, przedmiotów natury, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów 
innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i  teatrów, 43 pro-
wadzenie: kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz jej dostawa, usługi 
realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, 
narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach 
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, usługi opieki nad dziećmi świadczone w ramach 
klubów malucha w: obiektach handlowych, gastronomicznych, ho-
telowych .

(111) 334711 (220) 2019 12 13 (210) 508003
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUBBLE BEE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  słodycze, cukierki, wyroby cze-
koladowe, czekoladki, praliny, batony[słodycz], żelki, żelki z nadzie-
niem, gumy do żucia, galaretki [słodycze], galaretki nadziewane[sło-
dycze], wyroby piekarnicze, wafle, ciastka .

(111) 334712 (220) 2019 12 13 (210) 508004
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doogy
(540) 

(531) 03 .06 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .24
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
pokarm dla ptaków, pożywienie dla zwierząt domowych, pożywie-
nie dla psów, kotów i innych zwierząt, proteiny dla zwierząt, suchary 
dla psów, pokarm dla zwierząt, pokarm odżywczy, pokarm wzmac-
niający dla zwierząt, napoje dla zwierząt, produkty rolne, ogrodni-
cze, leśne, nieprzetworzone, zioła ogrodowe świeże, zarodki roślin, 
otręby zbożowe .

(111) 334713 (220) 2019 12 13 (210) 508006
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mycosan Neutralizuje mikotoksyny w  paszy STOP 
MIKOTOKSYNOM
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 05 .07 .02, 26 .11 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, 
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt .

(111) 334714 (220) 2019 12 13 (210) 508007
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PICTORES
(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) 334715 (220) 2019 12 13 (210) 508008
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) GRUPA GT OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-WARTOWNIK GT
(540) 

(591) biały, czarny, szary, niebieski
(531) 02 .01 .02, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 alarmy i  urządzenia ostrzegawcze, alarmy wibracyj-
ne przypominające o  lekach, alarmy zdalnie sterowane (inne niż 
przeciwwłamaniowe do pojazdów), analizatory obrazów, aparatura 
do  monitoringu obiektów śledzonych (elektroniczna), urządzenia 
do  monitoringu wizualnego, satelitarne urządzenia do  monitorin-
gu obiektów śledzonych, urządzenia elektroniczne do monitoringu, 
elektroniczne urządzenia do  monitoringu obiektów śledzonych, 
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namie-
rzania celu i  kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo przysto-
sowane do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące 
do nadzoru, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa (elektryczne), 
systemy nadzoru wideo, kamery wideo, urządzenia GPS, urządzenia 
systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, oprogramowanie kom-
puterowe do globalnych systemów pozycyjnych (GPS), oprogramo-
wanie do  satelitarnych systemów nawigacyjnych, multimedialne 
systemy nawigacji GPS do  pojazdów, 35 audyt przedsiębiorstw, 
prowadzenie rejestrów (dla osób trzecich), prowadzenie rejestru 
informacji, weryfikacja przetwarzania danych, 39 nawigacja (ustala-
nie położenia, wytyczanie trasy), śledzenie pojazdów do  przewozu 
pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów glo-
balnego pozycjonowania (informacja o transporcie), śledzenie pojaz-
dów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów globalnego 
pozycjonowania (informacja o  transporcie), transport pieniędzy, 
transport [pieniędzy i  kosztowności, transport strzeżony pieniędzy 
i rzeczy wartościowych, transport strzeżony, usługi lokalizacji pojaz-
dów, usługi w zakresie nawigacji GPS, usługi w zakresie monitorowa-
nia towarów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem sprzętu 
GPS do celów nawigacyjnych, 42 audyt jakości, badanie jakości pro-
duktów, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie zapewnienia 
jakości, elektroniczne przechowywanie plików audio, elektroniczne 
przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne przecho-
wywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne przechowywanie 
plików i dokumenty, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, 
inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, kontrola i  te-
stowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, 
monitorowanie procesu w  celu zapewnienia jakości, ocena jakości, 
ocena jakości produktów, przeprowadzanie testów kontroli jakości, 
sprawdzanie jakości, świadczenie usług zapewniania jakości, testy ja-
kości, testy jakości kontroli usługi testowania systemów alarmowych 
i monitorujących, usługi zapewniania jakości, wykonywanie pomia-
rów, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
zarządzanie projektami informatycznymi w  dziedzinie elektronicz-
nego przetwarzania danych (EDP), zarządzanie zasobami cyfrowymi, 
zdalne administrowanie serwerem, 44 monitorowanie pacjentów, 
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi w  zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, 45 analizy kryminalistyczne nagrań wideo z moni-
toringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, certyfikaty 
bezpieczeństwa do przygotowywania kart identyfikacyjnych, dzier-
żawa alarmów pożarowych, monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, moni-
toring w  obiegu zamkniętym, monitorowanie alarmów przeciwpo-
żarowych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, 
ochrona obiektów i  sprzętu, ochrona osobista, służby bezpieczeń-

stwa podczas imprez publicznych, usługi bezpieczeństwa dla ochro-
ny mienia i  osób, usługi bezpieczeństwa w  zakresie ochrony osób, 
usługi doradcze w  odniesieniu do  bezpieczeństwa, usługi elektro-
nicznego monitorowania w  celach bezpieczeństwa, usługi kontroli 
zabezpieczeń na  rzecz osób trzecich, usługi monitoringu, usługi 
ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony 
mienia i  osób, usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi 
stróży nocnych, usługi stróżów nocnych, usługi strażników ochrony, 
usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, usługi 
w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w za-
kresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi 
w zakresie monitorowania alarmów, usługi ochrony w celu zabezpie-
czenia mienia .

(111) 334716 (220) 2019 12 13 (210) 508009
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Książ
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe .

(111) 334717 (220) 2019 12 13 (210) 508011
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BESTBET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BestBet24 BUKMACHER! www .bestbet24 .pl
(540) 

(531) 07 .05 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 20 stoły, stoliki, stoły [meble], stoły (blaty-), kontury [sto-
ły], stoliki komputerowe, stoliki komputerowe, stoliki komputerowe, 
stoliki obrotowe, podstawy stołów, stołki barowe, stołki robocze, 
stoły metalowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, stoły wystawo-
we [gabloty], meble, meble domowe, meble łączone, kontuary [me-
ble], meble nadmuchiwane, ekrany [meble], ekrany [meble], półki 
[meble], zewnętrzne meble, biurka i stoły, blaty [części mebli], blaty 
na szafki, blat robocze, blaty robocze w postaci mebli, blaty stołowe, 
blaty wierzchnie szafek, części półek (niemetalowe-): dopasowane 
nakrycia na  meble, meble do  kantyn, meble do  siedzenia, meble 
uliczne niemetalowe, meble wykonane ze  stali, meble wykonane 
ze stalowych rurek, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble 
wykonane z substytutów drewna, meble wykonane głównie ze szkła, 
meble wielofunkcyjne, ruchome biurka, ruchome podstawy [meble], 
ruchome przesłony (ekrany) [meble], meble do eksponowania towa-
rów, meble do celów wystawowych, meble do ekspozycji produktów 
w punktach sprzedaży, meble do wyposażenia sklepów, meble skle-
powe do  wystawiania kartek, meble wystawiennicze do  punktów 
sprzedaży, metalowe ramy wystawowe (gabloty ścienne) [meble], 
41 hazard, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, bukma-
cherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], losowanie na-
gród [loterie], organizowanie loterii, prowadzenie gier losowych dla 
wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób 
trzecich, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardo-
we], usługi hazardowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania 
zakładów, usługi w  zakresie notowań wyników sportowych, usługi 
w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie zakałów sporto-
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wych online, usługi w  zakresie zakładów sportowych, usługi zwią-
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, zakłady, 
administrowanie [organizacja] grą w  pokera, gry losowe, automaty 
do  gry-wypożyczanie, gry oferowane on-line (w  sieci informatycz-
nej), usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do kasyn i gier hazardowych .

(111) 334718 (220) 2019 12 13 (210) 508012
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) TORITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORITE
(540) 

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 26 .05 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, działalność ra-
chunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, audyt, doradztwo po-
datkowe w  zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość 
i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, planowanie podatkowe (rachunkowość), sporządza-
nie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie sporządzania list płac, 
usługi w zakresie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, i kadro-
wej, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek ru-
chomy, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, eks-
pertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi w zakresie doradztwa 
w  sprawach podatkowych i  finansowych, 42 badania oraz usługi 
naukowe i  techniczne oraz ich  projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego, 45 doradztwo prawne, usługi w zakresie 
pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii 
prawnych, występowanie przed sądami i  urzędami, usługi prawne, 
prywatne i społeczne, usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi prawne, bieżąca 
obsługa prawna przedsiębiorstw, usługi prawne dla osób fizycznych, 
usługi w zakresie doradztwa prawnego, doradztwo prawne w zakresie 
opodatkowania, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi informa-
cji prawnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej .

(111) 334719 (220) 2019 12 13 (210) 508013
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) TORITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORITE
(540) 

(591) czerwony, biały, granatowy
(531) 26 .04 .02, 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, działalność ra-
chunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, audyt, doradztwo po-
datkowe w  zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość 
i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, planowanie podatkowe (rachunkowość), sporządza-
nie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie sporządzania list płac, 
usługi w zakresie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, i kadro-

wej, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek ru-
chomy, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, eks-
pertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi w zakresie doradztwa 
w  sprawach podatkowych i  finansowych, 42 badania oraz usługi 
naukowe i  techniczne oraz ich  projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego, 45 doradztwo prawne, usługi w zakresie 
pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii 
prawnych, występowanie przed sądami i  urzędami, usługi prawne, 
prywatne i społeczne, usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi prawne, bieżąca 
obsługa prawna przedsiębiorstw, usługi prawne dla osób fizycznych, 
usługi w zakresie doradztwa prawnego, doradztwo prawne w zakresie 
opodatkowania, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi informa-
cji prawnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej .

(111) 334720 (220) 2019 12 13 (210) 508015
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARCZYN
(540) 

(591) biały, granatowy, szary
(531) 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 marmolady, konfitury, dżemy, galaretki jadalne, jo-
gurt, przeciery i  przetwory owocowe, warzywne i  owocowo-wa-
rzywne, soki i  koncentraty pomidorowe dla celów kulinarnych, 32 
wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, na-
poje owocowe i soki owocowe: syropy i  inne preparaty do produk-
cji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholo-
we, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje pół mrożone, 
proszek do  wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, 
gazowane napoje (proszki do), napoje orzeźwiające, koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], napoje bezalkoholowe, toniki [napoje 
nielecznicze], napoje odalkoholizowane, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe 
z  sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje (syropy do), soki warzywne 
[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami ślado-
wymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, woda mineralna [napoje], esencje do  produkcji napojów, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzują-
ce, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy [na-
poje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, napoje 
z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owoco-
wych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania napojów ga-
zowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje 
owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie  do  celów medycz-
nych], napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, owoce 
(soki), soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki 
owocowe do użytku jako napoje, owocowe nektary, bezalkoholowe, 
nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do  produkcji lemoniady, 
syropy do  napojów, syropy do  lemoniady, warzywne napoje typu 
smoothie, napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i  owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe .

(111) 334721 (220) 2019 12 13 (210) 508016
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StabiloSan Wzmacnia serce i  krążenie, zwiększa odporność 
na stres świń formuła Zdrowe serce
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(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 03 .04 .18, 02 .09 .01, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj-
ne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, preparaty 
witaminowe, 31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), maku-
chy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt .

(111) 334722 (220) 2019 12 13 (210) 508017
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DECOMORRENO
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby z ka-
kao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant, czekola-
da w proszku, czekolada do picia, wyroby z czekolady, kakao ciemne, 
kakao aromatyzowane, kawa instant, kawa naturalna, kawa cappuc-
cino, krem czekoladowy, kremy czekoladowo-orzechowe, kremy 
z orzeszków arachidowych .

(111) 334723 (220) 2019 12 13 (210) 508018
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stimudigest Kiedy krowa nie  je  i żwacz nie pracuje formuła 
Aktiv Rumen
(540) 

(591) różowy, biały, czarny
(531) 03 .04 .01, 03 .04 .02, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj-
ne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, preparaty 
witaminowe, 31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), maku-
chy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt .

(111) 334724 (220) 2019 12 13 (210) 508019
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) MARTINEZ ADRIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HeRoes Conference
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoróżowy
(531) 26 .04 .06, 26 .11 .02, 26 .11 .07, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z dziedziny zasobów 
ludzkich, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów i sym-
pozjów w dziedzinie zasobów ludzkich, egzaminy z zakresu wiedzy do-
tyczącej zasobów ludzkich, kształcenie personelu w zakresie rekrutacji 
i prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, kształcenie zawodowe, kształ-
cenie w zakresie zarządzania, doradztwo szkoleniowe i doszkalające, 
zwłaszcza doradztwo w  zakresie edukacji i  szkolenia w  zarządzaniu 
personelem, kursy korespondencyjne, nauczanie korespondencyjne, 
szkolenie personelu, prowadzenie szkoleń z zakresu stosunków mię-
dzy pracodawcą i  pracownikami, szkolenia biznesowe, doradztwo 
w  zakresie wyboru szkoleń biznesowych, usługi w  zakresie zapew-
niania kursów szkoleniowych, trening umiejętności zawodowych, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, szkolenia personelu, 
usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi 
doradcze w  zakresie edukacji i  szkolenia kierownictwa i  personelu, 
usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania oraz konsultacje, 42 usługi 
komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla za-
rejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestni-
czenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, 
biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie 
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w  celu organi-
zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji 
za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (so-
cial media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting apli-
kacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi 
internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie 
umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję 
strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper 
łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elek-
tronicznych lub informacji za  pośrednictwem sieci łącznościowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie  do  pobrania, 
przeznaczonych do  tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworze-
nia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, ob-
razów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, doradztwo techniczne 
w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem 
i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiają-
cego rozwój, ocenianie, testowanie i  utrzymywanie aplikacji mobil-
nych do  przenośnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, 
mianowicie telefonów komórkowych, smartfonów, podręcznych kom-
puterów i  tabletów, usługi w  zakresie doradztwa technologicznego, 
usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje 
i  informacja w  zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie 
programów do przetwarzania danych .

(111) 334725 (220) 2019 12 13 (210) 508021
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) CYDZIK JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERWUS SYRENA LODY RZEMIEŚLNICZE
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 04 .02 .11, 08 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 batoniki zbożowe, batony lukrecjowe (cukiernictwo), 
biszkopty, bita śmietana, brioszki (bułeczki słodkie), chałwa, chleb, 
ciasta, czekolada, czekolada (napoje na bazie), gofry, herbata (napo-
je na bazie), herbata mrożona, herbata, herbatniki, herbatniki petit-
-beurre, jogurt mrożony (lody spożywcze), kakao (napoje na bazie), 
kawa, kawa (napoje na  bazie), karmelki (cukierki), krem angielski, 
lody spożywcze, lody naturalne, makaroniki (wyroby cukiernicze), 
miód, mleko pszczele, mrożony jogurt (lody spożywcze), cukierki, 
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musy czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, orzechy arachidowe (wyroby cukiernicze na bazie), pasta 
migdałowa, pieczywo imbirowe (pierniki), pierniki, pizze, placki, pra-
linki, propolis, puddingi, słodycze, sorbety (lody), tarty (z owocami), 
wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe .

(111) 334726 (220) 2019 12 13 (210) 508025
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calf immuno Specjalny dodatek do  siary formuła Complex 
Colostrum
(540) 

(591) czarny, biały, ciemnozielony
(531) 03 .04 .01, 03 .04 .02, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj-
ne, preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, preparaty 
witaminowe, 31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), maku-
chy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt .

(111) 334727 (220) 2019 12 13 (210) 508027
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMDOFF
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna 
żywność przystosowana do  celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do  celów medycznych, dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych ., leki dla ludzi, leki do użytku me-
dycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy 
do  użytku farmaceutycznego, tabletki do  celów farmaceutycznych, 
środki odkażające za wyjątkiem środków do opatrywania ran, włącza-
jąc bandaże, materiały opatrunkowe i gąbki, preparaty farmaceutycz-
ne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu .

(111) 334728 (220) 2019 12 13 (210) 508028
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) SKOCZYŃSKA JOANNA, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC Euroceramika
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony, bordowy
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .09, 29 .01 .13
(510), (511) 19 płytki ceramiczne .

(111) 334729 (220) 2019 12 13 (210) 508030
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23

(732) WONBONG Co ., Ltd ., Gimpo-Si (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUHENS
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 11 urządzenia do  oczyszczania wody do  użytku domo-
wego, domowe oczyszczacze powietrza, jonizatory wody do  ce-
lów domowych, oczyszczacze powietrza, elektryczne urządzenia 
do oczyszczania wody do użytku domowego, odwilżacze elektrycz-
ne do użytku domowego, elektryczne zaparzacze do kawy, bidety, 
nawilżacze powietrza, 35 usługi sprzedaży hurtowej obejmujące 
urządzenia do  oczyszczania wody do  użytku domowego, usługi 
sprzedaży hurtowej obejmujące elektryczne urządzenia do oczysz-
czania wody do  użytku domowego, usługi sprzedaży hurtowej 
obejmujące elektryczne filtry do  oczyszczania wody przeznaczo-
ne do  użytku domowego, usługi sprzedaży hurtowej obejmujące 
oczyszczacze powietrza, usługi sprzedaży hurtowej obejmujące bi-
dety, usługi sprzedaży hurtowej obejmujące odwilżacze .

(111) 334730 (220) 2019 12 14 (210) 508059
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) MAKOŚ KATARZYNA, Zawoja (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cuda Wianki
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe, dekoracje ze świeżych kwiatów, 
aranżacje z żywych kwiatów, wieńce z żywych kwiatów, kompozycje 
z żywych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, rośliny doniczkowe .

(111) 334731 (220) 2019 12 14 (210) 508060
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) KOBIELSKI TOMASZ FRIEND-ACTIVE, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCJA WYPRAWOWA Adventure A 24 WWW .ADVENTURE24 .PL
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 06 .01 .04, 27 .05 .01, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 26 .04 .17, 27 .05 .21, 
27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informa-
cja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajmowa-
nie mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, 39 transport kolejowy, 
transport promowy, transport pasażerski, transport samochodowy, 
transport morski, rezerwacja transportu, informacja o  transporcie, 
pośrednictwo w  transporcie, usługi kierowców, pilotowanie, usługi 
osoby towarzyszącej podróżnym, rezerwacja miejsc na podróże, or-
ganizowanie spacerowych i wycieczkowych rejsów statkami, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organi-
zowania transportu dla wycieczek, wynajem samochodów, 41 infor-
macja o rekreacji, usługi klubów zdrowia, prowadzenie zajęć fitness, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa zjaz-
dów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, kształcenie 
praktyczne /pokazy/, prowadzenie wycieczek górskich i trekkingów 
z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organi-
zowanie obozów sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, 
usługi parku rozrywki, publikowanie książek, redagowanie tekstów 
innych niż reklamowe, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego .

(111) 334732 (220) 2019 12 14 (210) 508061
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
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(732) MURAWSKA AGATA TOP CHOICE, Opacz-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fD fashion Design
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji, 
8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), 18 skóra i imitacje skó-
ry, wyroby rymarskie, 20 meble, lustra, wyroby z drewna i tworzyw 
sztucznych, 21 grzebienie i gąbki, pędzle, wyroby szklane, 26 czepki 
do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów .

(111) 334733 (220) 2019 12 14 (210) 508063
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) POZIEMSKI KAROL, KARAŚ MATEUSZ SBM SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SB maffija
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 odzież .

(111) 334734 (220) 2019 12 14 (210) 508064
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) POZIEMSKI KAROL, KARAŚ MATEUSZ SBM SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SBM
(540) 

(531) 26 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież .

(111) 334735 (220) 2019 12 16 (210) 508075
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS MONTE SANTI DELICATO

(540) 

(591) biały, złoty, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 25 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .04 .18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie .

(111) 334736 (220) 2019 12 16 (210) 508076
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) GOLA PRZEMYSŁAW WŁODZIMIERZ, Rokitno Szlacheckie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIETEL
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie języków obcych, nauczanie gry 
na  instrumentach muzycznych, lekcje śpiewu, lekcje tańca, lekcje 
plastyki, prowadzenie kursów komputerowych, nauczanie korespon-
dencyjne i przez Internet, prowadzenie klubów sportowych, usługi 
w zakresie tłumaczeń, publikowanie książek, organizowanie konfe-
rencji, organizowanie konkursów, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie koncertów, organizowanie przedstawień 
teatralnych, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
obozów letnich i  zimowych, organizowanie szkoleń, prowadzenie 
przedszkoli, prowadzenie szkół  .

(111) 334737 (220) 2019 12 16 (210) 508077
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERYCOL
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety 
z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla sportowców, 
suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierają-
ce białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, su-
plementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety z  białkiem sojowym, suplementy diety 
do kontroli cholesterolu, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawiera-
jące pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, suplementy diety do  użytku medyczne-
go, suplementy diety do  użytku dietetycznego, suplementy diety 
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające węgiel 
aktywny, suplementy diety z  kwasem foliowym, suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające izoflawo-
ny sojowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
sporządzone głównie z  minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, 
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety popra-
wiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety stosowane w po-
ście modyfikowanym .
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(111) 334738 (220) 2019 12 16 (210) 508078
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) ERDMANN KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOGA beat .
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 24 .17 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 41 nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, usługi roz-
rywkowe związane ze sportem, usługi edukacyjne związane ze spor-
tem, organizowanie, programowanie i prowadzenie konwencjonal-
nych i wyspecjalizowanych ćwiczeń sportowych .

(111) 334739 (220) 2019 12 16 (210) 508083
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540) 

(591) beżowy, bordowy, granatowy
(531) 05 .07 .16, 27 .03 .11, 29 .01 .13
(510), (511) 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych 
(z  wyjątkiem piwa), nalewek alkoholowych i  wiśniówki, hurtowa 
i  detaliczna sprzedaż wysyłkowa oraz internetowa powyższych to-
warów, usługi w zakresie promocji powyższych towarów, marketing, 
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współ-
udział w  targach, wystawach i  pokazach w  celach handlowych lub 
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, bary, restauracje, kafeterie, kawiarnie, 
usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, cate-
ring, usługi w zakresie jedzenia na wynos .

(111) 334740 (220) 2019 12 16 (210) 508086
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) KAZIMIERCZAK JULITA PO ZDROWIE Z JULITĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PO ZDROWIE z Julitą
(540) 

(591) niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 02 .03 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, doradztwo za-
wodowe, informacja o  edukacji, informacja o  imprezach rozrywko-
wych, informacja rekreacji, komputerowe przygotowanie materia-
łów do  publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć 
fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], sport (wypożyczanie 
sprzętu-) [z  wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, wynaj-
mowanie obiektów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], 43 
informowanie i  porady w  zakresie przygotowywania posiłków, 44 
fizjoterapia, masaż, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi me-
dycyny alternatywnej, usługi psychologów, 45 doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego .

(111) 334741 (220) 2019 12 16 (210) 508088
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) CZARSKA DANIELA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D
(540) 

(531) 24 .09 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe na  rzecz osób trzecich 
w zakresie informacji wewnętrznej i komunikacji interpersonalnej .

(111) 334742 (220) 2019 12 16 (210) 508092
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) ŚWIĄTEK JULIA IMMABEE, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03 .13 .04
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, bielizna, czapki, skarpetki .

(111) 334743 (220) 2019 12 16 (210) 508097
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOMEN IN TECHNOLOGY
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoróżowy
(531) 17 .02 .02, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 41 udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  po-
brania, tłumaczenia, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne 
i instruktaż, badania edukacyjne, usługi wynajmu związane ze sprzę-
tem i  obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i  kultury, budowanie 
zespołu (edukacja), doradztwo szkoleniowe w  zakresie zarządzania, 
doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edu-
kacja, edukacyjne usługi doradcze, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kursy szkoleniowe, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organi-
zacja warsztatów i seminariów, organizacja konferencji edukacyjnych, 
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie spotkań 
z  dziedziny edukacji, prowadzenie zajęć, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów edukacyjnych, usługi edukacji biznesowej, 42 usłu-
gi w zakresie technologii informacyjnych, usługi inżynieryjne, usługi 
naukowe i technologiczne, rozwój sprzętu komputerowego, testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowa-
nia, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi architektoniczne 
i planowania urbanistycznego, usługi w zakresie miernictwa i eksplo-
racji, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, wynajem 
sprzętu naukowego i  technologicznego, usługi w  zakresie kopiowa-
nia i  konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w  zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, audyt jakości, analiza i ocena do-
tycząca projektowania produktów, certyfikacja usług edukacyjnych, 
kontrola i testowanie jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jako-
ści, testowanie urządzeń, monitorowanie procesu w celu zapewnienia 
jakości, opracowywanie metod testowych, usługi badawczo-rozwojo-
we, analizy wykonalności projektu, doradztwo projektowe, badania 
dotyczące projektowania, projektowanie graficzne, opracowywanie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
baz danych, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych .

(111) 334744 (220) 2019 12 17 (210) 508159
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aquapark wrocław
(540) 

(591) niebieski, czerwony, fioletowy
(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska i dziecięca, odzież spor-
towa, odzież turystyczna, bielizna, bielizna kąpielowa, stroje kąpie-
lowe, czepki kąpielowe, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany 
na szyję, obuwie, klapki, 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, 
wynajem miejsca na ogłoszenia reklamowe, organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży 
pamiątek i  upominków, usługi prowadzenia sprzedaży w  sklepach 
oraz za  pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: 
stroje kąpielowe, czepki kąpielowe, okulary i  maski do  pływania, 
obuwie kąpielowe, ręczniki kąpielowe, nadmuchiwane akcesoria 
do basenów, kosmetyki, upominki, wydawnictwa drukowane, pisma 
szkoleniowe, kalendarze, książki, poradniki, towary z branży upomin-
ków reklamowych jak breloki i znaczki firmowe, chorągiewki, balo-
ny, czapki, długopisy, emblematy, flagi, koszulki, puchary, medale, 
dyplomy, parasole, proporczyki, otwieracze do butelek, naklejki sa-
moprzylepne, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 

wynajmowanie nieruchomości oraz części powierzchni nieruchomo-
ści na potrzeby prowadzenia działalności handlowej i usługowej, 41 
usługi wodnego parku rozrywki, prowadzenie szkoleń i kursów w za-
kresie nauki i doskonalenia pływania, prowadzenie szkoleń i kursów 
w  zakresie udzielania pierwszej pomocy, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie imprez sportowych i  rekreacyjnych, 
edukacja w  dziedzinie aktywności fizycznej, usługi w  zakresie or-
ganizowania gier, zabaw i konkursów sprawnościowych i rozrywko-
wych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, organizowanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie przyjęć i  uroczystości oko-
licznościowych na zlecenie osób trzecich, wynajmowanie obiektów 
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi wynaj-
mowania sal na  sympozja i  konferencje, usługi kawiarni, stołówek, 
usługi restauracyjne i  barowe, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe, 44 usługi 
świadczone przez salony kosmetyczne i salony odnowy biologicznej, 
usługi prowadzenia gabinetów masażu, fizjoterapii, klubów fitness, 
saun, solariów, łaźnie tureckie .

(111) 334745 (220) 2019 12 17 (210) 508167
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX BI FIT
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce 
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 30 herbaty, 32 napoje 
bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku .

(111) 334746 (220) 2019 12 17 (210) 508168
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) SKOWERSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MES TÉNÈBRES
(510), (511) 9 nagrania wideo, filmowe i  dźwiękowe, płyty fonogra-
ficzne, płyty kompaktowe, taśmy magnetofonowe, kasety, publika-
cje w  formie elektronicznej, muzyka cyfrowa, filmy, wideo, dźwięk 
i  obrazy graficzne (pobieralne), dostarczane z  komputerowych baz 
danych lub z Internetu, dzwonki i grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, gry wideo, 16 materiały drukowane, w tym materiały 
drukowane o  tematyce muzycznej, książki, albumy, broszury, pro-
gramy drukowane, periodyki, kartki pocztowe, plakaty, fotografie, 
artykuły papiernicze, bilety, 25 odzież, T-shirty, obuwie, nakrycia gło-
wy, 35 usługi sprzedaży, w tym sprzedaż online, odzieży, T-shirtów, 
czapek, breloków, zawieszek, smyczy, biżuterii, zegarków, płyt fono-
graficznych i kompaktowych, muzyki cyfrowej, filmów, plików MP3 
i MP4, 41 usługi rozrywkowe, występy grupy wokalnej i/lub instru-
mentalnej, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, 
usługi komponowania muzyki, produkcja nagrań filmowych, wideo 
i/lub dźwiękowych, prezentowanie, produkcja i wystawianie spekta-
kli, spektakli muzycznych, koncertów, wideo, multimedialnych pro-
gramów wideo oraz programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie 
nagrań fonicznych, filmowych, wideo i telewizyjnych, muzyka cyfro-
wa, filmy, wideo, dźwięk i obrazy graficzne (pobieralne), dostarczane 
z komputera, Internetu i/lub witryn internetowych w Internecie, ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line (niepobieralnych), publiko-
wanie online książek, czasopism i innych tekstów, usługi w zakresie 
rezerwacji i  informacji w zakresie wydarzeń rozrywkowych, filmów, 
spektakli i  koncertów, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące 
wszystkich wyżej wymienionych usług .

(111) 334747 (220) 2019 12 17 (210) 508170
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORSEMIX
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-wi-
taminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, 
premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych, 31 pasze i karmy 
dla zwierząt .
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(111) 334748 (220) 2019 12 17 (210) 508172
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hrlink .pl
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy komputerowe 
do  pobrania, urządzenia do  przetwarzania danych, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
rekrutacja personelu, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], know-how 
[szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do-
radztwo zawodowe, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, przechowywanie 
danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki .

(111) 334749 (220) 2019 12 17 (210) 508173
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) IMMOMOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA CAVE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, syropy do napojów, 33 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 prowadzenie sklepu z wy-
robami alkoholowymi, import wyrobów alkoholowych, administro-
wanie programami lojalnościowymi konsumenta, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, 41 prowadzenie i udostępnianie strony interne-
towej z wiedzą o wyrobach alkoholowych, publikowanie artykułów 
na stronie internetowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych  .

(111) 334750 (220) 2019 12 17 (210) 508175
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) IMMOMOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Cave
(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .02 .01, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, syropy do napojów, 33 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 prowadzenie sklepu z wy-
robami alkoholowymi, import wyrobów alkoholowych, administro-
wanie programami lojalnościowymi konsumenta, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, 41 prowadzenie i udostępnianie strony interne-
towej z wiedzą o wyrobach alkoholowych, publikowanie artykułów 
na stronie internetowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych .

(111) 334751 (220) 2019 12 17 (210) 508176
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HRlink
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy komputerowe 
do  pobrania, urządzenia do  przetwarzania danych, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
rekrutacja personelu, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywa-
nie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, doradztwo zawodowe, 42 oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, prze-
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie i  projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki .

(111) 334752 (220) 2019 12 17 (210) 508187
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hrlink .pl
(540) 

(591) biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy komputerowe 
do  pobrania, urządzenia do  przetwarzania danych, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
rekrutacja personelu, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywa-
nie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, doradztwo zawodowe, 42 oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, prze-
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie i  projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki .
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(111) 334753 (220) 2019 12 17 (210) 508189
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) INSIEME CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSIEME
(510), (511) 44 badania medyczne, badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania 
przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, 
badania przesiewowe w  zakresie chorób układu naczyniowego, 
badania w  celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w  zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chirurgia, chi-
rurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo dietetyczne, 
doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medycz-
ne w  zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, gabinety pielęgnacji skóry, informacja medyczna, inter-
pretacja sygnałów elektrokardiograficznych, konsultacje medyczne, 
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, 
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), me-
dyczne badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, orga-
nizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, pomoc medycz-
na, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przepro-
wadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, 
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki 
zdrowotnej, testy ciążowe, udostępnianie informacji medycznych 
w  dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących 
medycyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji 
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z  usługami medycz-
nymi, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, 
udzielanie wiadomości i  informacji w  dziedzinie medycyny, usługi 
badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakre-
sie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka 
jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki maci-
cy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi 
chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, usługi dermatologiczne w  za-
kresie leczenia chorób skóry, usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze i in-
formacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowot-
nej, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi 
ginekologiczne, usługi informacji medycznej, usługi lecznicze w za-
kresie polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi 
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi me-
dyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w  zakresie 
leczenia skóry, usługi medyczne w  zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi 
medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań 
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczynio-
wego, usługi medyczne związane z  usuwaniem, leczeniem i  prze-
twarzaniem komórek macierzystych, usługi oceny medycznej, usługi 
opieki medycznej, usługi położnicze, usługi pomocy medycznej, 
usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie badań lekarskich, 
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności 
fizycznej, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakre-
sie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, usługi w zakresie zabiegów upiększających, wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do  celów kosmetycznych, wykony-
wanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego .

(111) 334754 (220) 2019 12 17 (210) 508191
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) INSIEME CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) INSIEME Centrum Medyczne
(540) 

(591) fioletowy, błękitny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .01 .23
(510), (511) 44 badania medyczne, badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania 
przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, 
badania przesiewowe w  zakresie chorób układu naczyniowego, 
badania w  celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w  zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chirurgia, chi-
rurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo dietetyczne, 
doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medycz-
ne w  zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w  zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, gabinety pielęgnacji skóry, informacja medyczna, inter-
pretacja sygnałów elektrokardiograficznych, konsultacje medyczne, 
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, 
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), me-
dyczne badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, orga-
nizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, pomoc medycz-
na, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przepro-
wadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, 
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki 
zdrowotnej, testy ciążowe, udostępnianie informacji medycznych 
w  dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących 
medycyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji 
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z  usługami medycz-
nymi, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, 
udzielanie wiadomości i  informacji w  dziedzinie medycyny, usługi 
badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakre-
sie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka 
jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki maci-
cy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi 
chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, usługi dermatologiczne w  za-
kresie leczenia chorób skóry, usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze i in-
formacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowot-
nej, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi 
ginekologiczne, usługi informacji medycznej, usługi lecznicze w za-
kresie polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi 
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi me-
dyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w  zakresie 
leczenia skóry, usługi medyczne w  zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi 
medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań 
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczynio-
wego, usługi medyczne związane z  usuwaniem, leczeniem i  prze-
twarzaniem komórek macierzystych, usługi oceny medycznej, usługi 
opieki medycznej, usługi położnicze, usługi pomocy medycznej, 
usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie badań lekarskich, 
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności 
fizycznej, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakre-
sie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, usługi w zakresie zabiegów upiększających, wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do  celów kosmetycznych, wykony-
wanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego .



48 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

(111) 334755 (220) 2019 12 17 (210) 508197
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MycoFast
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty die-
tetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witami-
nowe lecznicze, preparaty mineralne, preparat do leczenia grzybicy 
paznokci, 10 wyroby medyczne .

(111) 334756 (220) 2019 12 17 (210) 508198
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Divenoxin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla 
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i  lecz-
nicze, preparaty mineralne, produkty lecznicze .

(111) 334757 (220) 2019 12 18 (210) 508199
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) BĘBEN JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW 
I WARZYW WALDIBEN, Zalesiaki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mazowsze Chrzan MAZOWIECKI
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, żółty, beżowy
(531) 05 .09 .21, 26 .13 .25, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 przetworzony chrzan .

(111) 334758 (220) 2019 12 18 (210) 508201
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN LEAF
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, złoty, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 25 .01 .15, 05 .13 .07, 05 .13 .25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie .

(111) 334759 (220) 2019 12 18 (210) 508202
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CASA BALMACEDA
(540) 

(591) czerwony, złoty, szary, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 25 .01 .15, 03 .13 .23, 03 .13 .24
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie .

(111) 334760 (220) 2020 01 28 (210) 508203
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saletromag
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 nawozy mineralne, produkty chemiczne przeznaczone 
dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa leśnictwa .

(111) 334761 (220) 2019 12 18 (210) 508204
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUENTE DEL INCA
(540) 

(591) biały, złoty, brązowy, szary, czarny
(531) 06 .01 .02, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie .
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(111) 334762 (220) 2020 01 03 (210) 508205
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan III SOBIESKI
(540) 

(591) niebieski, brązowy, biały, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 25 .01 .01, 
24 .09 .02, 24 .09 .05
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, tytoń 
do  samodzielnego skręcania, tytoń do  fajek, wyroby tytoniowe, 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, za-
palniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papie-
rosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne 
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania .

(111) 334763 (220) 2019 12 18 (210) 508206
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żak Centrum Nauki i Biznesu
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 09 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 09 .07 .09
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne 
i  optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze, 
publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej klasie, artykuły biu-
rowe, artykuły szkolne nie  zawarte w  innej klasie, 35 doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
badania dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, 
płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów 
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, substan-
cji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów opatrunkowych 
pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać i  kupować w  sklepach 
tymi artykułami (z  wyłączeniem transportu)-świadczone także 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, usługi reklamy, usługi w  dziedzinie reklamy za  po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi w  zakresie uaktualniania 
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności 
artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w  działalności gospodar-
czej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi 
edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych, 
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych i technolo-
gii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfro-
wej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek 
i periodyków, usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, 
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organi-
zowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przed-
szkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów, 

szkół technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków ob-
cych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące 
rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i  zwielokrotnianie techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cy-
frową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, 
fotograficznych i kartograficznych .

(111) 334764 (220) 2019 12 18 (210) 508207
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLL GIPSEL KREISEL 696
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02, 27 .07 .01
(510), (511) 19 gotowa gładź polimerowa przeznaczona do nakłada-
nia ręcznego, wałkiem i natryskowo, gładź gipsowa .

(111) 334765 (220) 2019 12 18 (210) 508208
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT 6
(540) 

(591) czarny, biały, jasnozielony, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem .

(111) 334766 (220) 2019 12 18 (210) 508211
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) STANKOWSKA AGNIESZKA VILLA HARMONIA BOUTIGUE 
HOTEL, Drawsko Pomorskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA HARMONIA BOUTIQUE HOTEL slow life
(540) 

(591) fioletowy, czarny
(531) 26 .07 .01, 26 .11 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 zapewnienie pomieszczeń na  uroczystości, zapew-
nienie zakwaterowania w  hotelach, zapewnienie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, zapewnienie żywności i napojów w restauracjach, 
zapewnienie zakwaterowania tymczasowego .

(111) 334767 (220) 2019 12 18 (210) 508212
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SZLACHETNA MOC SMAKU DWORY MAGNACKIE MAGNAT 
NOBLESSE OBLIGE WÓDKA Bio
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, szary, zielony, żółty, ciemnozielony, 
ciemnobrązowy
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .04, 05 .07 .02, 24 .05 .02, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 wódki .

(111) 334768 (220) 2019 12 18 (210) 508213
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) POLSKA KULTURALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK POLSKA KULTURALNA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież wierzchnia, bandany 
na  szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy, chustki, chusty, fula-
ry, krawaty, odzież z imitacji skóry, odzież skórzana, paski płócienne, 
paski ze  skóry, rękawiczki, szale, szaliki, apaszki, suknie, sukienki, 
stroje maskaradowe, spódnice, szelki, garsonki, rajstopy, pończochy, 
skarpety, dzianina [odzież], fartuchy, futra [odzież], kaptury, kieszenie 
do odzieży, kombinezony, nakrycia głowy, koszule, koszule z krótki-
mi rękawami, legginsy, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki jako 
elementy ubrań, podszewki gotowe, poncza, prochowce, spodnie, 
spódnice, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swe-
try, t-shirty, żakiety pikowane, 35 pokazy towarów, promocja sprze-
daży na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych, usługi sprzedaży w sklepach i butikach z odzieżą, 
bielizną, nakryciami głowy i dodatkami do odzieży, chustkami, szala-
mi, fularami, krawatami, paskami, współpraca handlowa z dostawca-
mi i producentami, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczo-
ne przez restauracje, kawiarnie, kafeterie, bary, herbaciarnie, hotele, 
motele, stołówki, zajazdy, przygotowywanie dań oraz ich  dostawa, 
usługi cateringowe .

(111) 334769 (220) 2019 12 18 (210) 508216
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) MAKSIMIUK MARIUSZ MAXSEM, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXSEM FIREWORKS

(540) 

(591) czarny, jasnoszary, czerwony, pomarańczowy, żółty, różowy, 
zielony, niebieski
(531) 01 .15 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 13 fajerwerki, artykuły pirotechniczne .

(111) 334770 (220) 2019 12 18 (210) 508219
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) PATOKA TOMASZ FIRMA PATOKA, Września (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYRO 24 .pl
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi, dla osób trzecich, sprzedaży detalicznej, hur-
towej i internetowej materiałów budowlanych w zakresie: cementy, 
fugi, kleje, do tapet, płytek ceramicznych, materiałów termoizolacyj-
nych i  uszczelniających, masy asfaltowe, materiały konstrukcyjne, 
cegły, pustaki, bloczki ceramiczne . betonowe, z  gazobetonu, płyty 
dachowe, warstwowe, blachodachówki, dachówki ceramiczne i be-
tonowe, kantówki drewniane na więźbę dachową, materiały termo-
izolacyjne, wełna mineralna, styropianowe, płyty, bloczki i granulat, 
silikony i pianki silikonowe, tynki i siatki do mocowania tynków, far-
by malarskie na tynki zewnętrzne i wewnętrzne, panele podłogowe 
i podkłady pod panele podłogowe, okna, drzwi .

(111) 334771 (220) 2019 12 18 (210) 508220
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) DR DOROTA WOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW
(540) 

(591) jasnoszary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 29 .01 .06
(510), (511) 25 odzież .

(111) 334772 (220) 2019 12 18 (210) 508227
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) ROGOWSKI MAREK YOGA BAZAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YogaBazar Zadbajmy wspólnie o Twoją praktykę
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony, szary, biały
(531) 05 .01 .05, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży wysyłkowej i  usługi sklepów deta-
licznych on-line, w  tym sprzedających odzież i  akcesoria oraz pro-
dukty i akcesoria do uprawiania jogi i innych sportów .

(111) 334773 (220) 2019 12 18 (210) 508239
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 08
(732) PTMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTMASZ
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 7 maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożyw-
czym, maszyny i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, maszyny 
i  urządzenia do  przetwarzania i  przygotowywania żywności i  na-
pojów, maszyny spożywcze do  siekania, przeznaczone do  użytku 
komercyjnego, elektryczne maszyny do krojenia w plastry do prze-
twórstwa spożywczego na  dużą skalę, mieszalniki dla przemysłu 
spożywczego [maszyny], maszyny do  wytwarzania past spożyw-
czych, urządzenia do wyrobu napojów, maszyny do homogenizacji 
spożywczej, sortownice, młyny i  rozdrabniarki, maszyny dozujące 
[inne niż automaty sprzedające], maszyny do  usuwania odpadków 
spożywczych, maszyny ścierne, rozdrabniacze, pompy, płuczkarki, 
separatory [maszyny], przenośniki, 37 naprawa maszyn, instalacja 
maszyn, przegląd maszyn, czyszczenie maszyn, usługi konserwacji 
maszyn, 42 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn spe-
cjalistycznych, testowanie funkcjonalności maszyn, kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych, usługi inżynieryjne w zakresie projekto-
wania maszyn oraz analizy maszyn, usługi doradztwa technologicz-
nego w zakresie analiz budowy maszyn, usługi inżynieryjne, doradz-
two techniczne, doradztwo technologiczne .

(111) 334774 (220) 2019 12 18 (210) 508246
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) BURSZTEIN MACIEJ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARADA DZIKÓW
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki multimedial-
ne do  pobrania, 16 publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, 
publikacje reklamowe, publikacje drukowane, plakaty reklamowe, 
ulotki reklamowe, fotografie, reprodukcje fotograficzne, albumy fo-
tograficzne i  kolekcjonerskie, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
mapy, kalendarze, prospekty, foldery informacyjne, reklamowe znaki 
i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe tablice rekla-
mowe, karty okolicznościowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle 
z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowania, artykuły pa-
piernicze, notatniki, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, 
z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, stemple, dyplomy, 
figurki z papieru, proporczyki i flagi z papieru, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, w tym organizowanie imprez integra-
cyjnych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, usługi relacji z mediami, przygotowywanie 
materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie 
kampanii promocyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych, 
organizacja wystaw w celach handlowych, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, publiko-
wanie materiałów i  tekstów reklamowych, reprodukcja materiału 
reklamowego, poszukiwania w zakresie patronatu, 36 zbiórki fundu-
szy i sponsorowanie finansowe, 41 organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, publikacje multimedialne, wystawy sztuki, organizo-
wanie konferencji, seminariów, wystaw i konkursów, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych, usługi związane z wystawami sztuki, 
publikowanie fotografii, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, 
wypożyczanie dzieł sztuki, usługi galerii sztuki, usługi edukacyjne 
w  zakresie sztuki, usługi kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne lub 
rozrywkowe, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, admini-
strowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, usługi rozrywko-

we związane z konkursami, usługi rozrywkowe związane z kwizami, 
organizowanie imprez rozrywkowych, publikowanie plakatów, pu-
blikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, in-
nych niż do celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie zdjęć 
online nie  do  pobrania, udostępnianie powieści graficznych onli-
ne, nie  do  pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online 
nie do pobrania .

(111) 334775 (220) 2019 12 19 (210) 508255
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 08
(732) BANASIK MATEUSZ IDEA LED, Masłów Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idealed
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 13 .01 .17
(510), (511) 11 urządzenia oświetleniowe LED, latarki LED, lampy LED, 
świece LED, żarówki oświetleniowe LED, taśmy LED, instalacje oświe-
tleniowe z  diodami elektroluminescencyjnymi [LED], oświetlenie 
typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], lampy bezpieczeństwa 
LED, oprawy oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, maszyny 
z  oświetleniem LED, oświetlenie nastrojowe LED, lampy z  diodami 
emitującymi światło do  samochodów, urządzenia do  oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], zestawy oświetle-
nia LED do znaków podświetlanych, światła sufitowe, lampy w formie 
świeczki, lampki przyczepiane do książki, lampy do oświetlania akwa-
rium, lampy akwariowe, światła akcentowe do użytku wewnętrzne-
go, lampy łukowe [wyposażenie oświetleniowe], architektoniczne 
oprawy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę 
do instalacji w podłożu, oświetlenie dekoracyjne, ozdobne zestawy 
oświetleniowe, oświetlenie dekoracyjne na  choinki, lampki biurko-
we, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do  oświetlenia, lam-
py wyładowcze, oświetlenie wystawowe, oświetlenie kopułowe 
do mebli, oświetlenie sufitowe typu downlight, lampy elektryczne, 
elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elektryczne światła 
nocne, latarki kieszonkowe, elektryczne, elektryczne systemy oświe-
tlenia szynowego, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, 
oświetlenie awaryjne, instalacje oświetlenia awaryjnego, żarówki 
do  latarek, reflektory, lampy halogenowe, żarówki halogenowe, 
halogenowe oprawy oświetleniowe, oświetlenie ogrodowe, źródła 
światła o pełnym spektrum światła, lampy podłogowe, światła kon-
trolne, lampy inspekcyjne, przemysłowe oprawy oświetleniowe, flu-
orescencyjne elementy oświetleniowe do  wnętrz, fluorescencyjne 
elektryczne elementy oświetleniowe do  wnętrz, żarówki oświetle-
niowe, czołówki, sufitowe lampy wiszące, podstawy lamp, oprawki 
do lamp, lampy oświetleniowe, lampy do użycia na wolnym powie-
trzu, stelaże do  abażurów, latarnie, latarnie oświetleniowe, rzutniki 
światła laserowego, zespoły świetlne, listwy świetlne, żarówki oświe-
tleniowe, żarówki do  lamp wyładowczych, żarówki oświetleniowe, 
oświetleniowa lampa gazowana, instalacje oświetleniowe, ozdoby 
oświetleniowe [części armatury], panele [płyty] oświetleniowe, szy-
ny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], transformatory oświe-
tleniowe, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświetleniowe do  użytku 
handlowego, oprawy oświetleniowe do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, rzutniki światła, oprawy oświetleniowe, oświetlenie 
zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, wy-
posażenie oświetleniowe zewnętrzne, latarki długopisowe, lampy 
projekcyjne, lampki do czytania, reflektory, światła drogowe, oświe-
tlenie dachowe [lampy], lampy bezpieczeństwa, reflektory do opraw 
oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach wielkich, reflekto-
ry do  odbijania światła, reflektory do  kontroli świetlnej, lampy sto-
jące, reflektory punktowe, urządzenia do  oświetlenia scenicznego, 
światła punktowe do  oświetlenia domowego, oświetlenie ścienne, 
lampy stołowe, abażury do lamp stołowych, lampy studyjne, pasma 
świetlne, oświetlenie stroboskopowe [ozdobne], oświetlenie strobo-
skopowe [do tworzenia efektów świetlnych], światła stroboskopowe 
do dyskotek, lampy stroboskopowe [ozdobne], lampy stroboskopo-
we [do tworzenia efektów świetlnych] .
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(111) 334776 (220) 2019 12 19 (210) 508264
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 17
(732) KOCIK MACIEJ, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKANIA INWESTYCYJNE
(540) 

(591) biały, szary, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .16, 14 .05 .02, 07 .01 .25
(510), (511) 35 administrowanie i  zarządzanie działalnością gospo-
darczą, agencja public relations, analizy i  badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w  zakresie działalności 
gospodarczej, badania i  analizy rynkowe, doradztwo i  konsultacje 
w  zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie efek-
tywności biznesowej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, planowanie strategii marketingowych, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematy-
zacja danych związanych z  działalnością gospodarczą, reklamowa-
nie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne 
oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamy onli-
ne, usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi 
aukcyjne online za pośrednictwem internetu, usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi konsultacyjne 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kam-
paniami pozyskiwania funduszy, usługi pośrednictwa i  doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, usługi reklamowe 
i  marketingowe świadczone za  pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie strategii bizneso-
wych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 
analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, or-
ganizacja i  przeprowadzanie aukcji nieruchomości, pośrednictwo 
w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, 36 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie nie-
ruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, 
agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieru-
chomościami, usługi nabywania nieruchomości, usługi kredytowa-
nia nieruchomości, inwestowanie w  nieruchomości, ubezpieczenia 
majątkowe, usługi wyceny nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi 
zarządzania nieruchomościami, organizowanie ograniczonej wła-
sności nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi w  za-
kresie nieruchomości, pomoc w  zakupie nieruchomości, wynajem 
nieruchomości i majątku, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, nabywanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, usługi finansowe dotyczące wła-
sności nieruchomości i budynków, pomoc w zakresie nabywania nie-
ruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 

usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami 
mieszkalnymi, usługi agencji w  zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, usługi wykazów nieruchomości związanych z wy-
najmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane 
z  kupnem i  sprzedażą budynków, usługi w  zakresie nieruchomości 
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, inwe-
stycje majątkowe, pobieranie czynszu, usługi agencyjne lub pośred-
nictwo w  zakresie wynajmu budynków, agencje ubezpieczeniowe, 
37 sprzątanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowanie nierucho-
mości, remont nieruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania 
nieruchomościami, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z po-
datków od  nieruchomości, 42 usługi projektowe dotyczące nieru-
chomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomo-
ściami .

(111) 334777 (220) 2019 12 19 (210) 508268
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELCOM 1992
(540) 

(531) 27 .07 .01, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .04 .06, 26 .04 .17, 
26 .04 .18
(510), (511) 29 owoce przetworzone, produkty żywnościowe z owo-
ców, dżemy owocowe, dżem z wiśni, dżem z truskawek, owoce mro-
żone, czarny bez mrożony, jagoda mrożona, jeżyna mrożona, malina 
mrożona, truskawka mrożona, żurawina mrożona, warzywa przetwo-
rzone, produkty żywnościowe z warzyw, warzywa mrożone, papryka 
mrożona, pasty warzywne, pasty bakłażanowe, pasty pomidorowe, 
przeciery pomidorowe, pomidory suszone, owoce konserwowe, wa-
rzywa konserwowe, pomidory konserwowe, papryka konserwowa, 
papryka grillowana, warzywa suszone, przeciery warzywne i owoco-
we, galaretki, skórki owocowe, owoce kandyzowane, owoce w żelu, 
kostki bulionowe, koncentraty warzywne i owocowe, oliwa z oliwek, 
tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, wyroby mleczarskie, mięso, 
wyroby z  mięsa, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, drób, ryby, ryby 
konserwowe, gołąbki konserwowe, 30 cukier trzcinowy, kasze, kasza 
gryczana, kasza jęczmienna, mąki, mąka grochowa, mąka gryczana, 
mąka jaglana, mąka kokosowa, mąka konopna, mąka migdałowa, 
mąka słonecznikowa, mąka z  dyni, makarony, muesli czekoladowe, 
muesli owocowe, muesli pełnoziarniste z owocami i orzechami, ryż 
biały, ryż brązowy, sosy pomidorowe, wyroby cukiernicze, dodatki 
cukiernicze, kremy cukiernicze, słodycze, chałwa, bakalie, wafle, rurki 
waflowe, przyprawy, produkty pszczelarskie, kawa, herbata, kakao, 
koncentraty do  przygotowywania lodów, lody, owoce prażone, 31 
świeże owoce i warzywa, płody rolne, ogrodowe i leśne, zboża i otrę-
by, nasiona i orzechy, ziarna, 32 napoje bezalkoholowe, wody mine-
ralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, 
koncentraty do  przygotowywania napojów, 35 sprzedaż owoców 
przetworzonych, konserwowych, suszonych i  mrożonych, sprzedaż 
dżemów, sprzedaż warzyw przetworzonych, konserwowych, suszo-
nych i mrożonych, sprzedaż past warzywnych, sprzedaż oliwy, sprze-
daż kaszy, sprzedaż mąki, sprzedaż ryżu, sprzedaż wyrobów cukier-
niczych i słodyczy .

(111) 334778 (220) 2019 12 19 (210) 508270
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) QUEISSER PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siła Życia
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(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety, farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, leki dla ludzi .

(111) 334779 (220) 2019 12 19 (210) 508271
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) QUEISSER PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dziadek Protazy
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki, zwłaszcza kremy i płyny do skóry, 
dezodoranty, płyny do  płukania jamy ustnej, spraye do  ust, prepa-
raty do  czyszczenia, pielęgnacji i  konserwacji zębów i  protez zę-
bów, 5 produkty farmaceutyczne i  dietetyczne, lekarstwa, dodatki 
do żywności, preparaty zawierające witaminy, preparaty zawierające 
minerały, herbaty, preparaty medyczne do  pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, kleje do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki 
amortyzujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne do moco-
wania protez zębowych, wyroby medyczne dentystyczne, spirytus 
chirurgiczny .

(111) 334780 (220) 2019 12 19 (210) 508272
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) QUEISSER PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) protefix
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki, zwłaszcza kremy i płyny do skóry, 
dezodoranty, płyny do  płukania jamy ustnej, spraye do  ust, prepa-
raty do  czyszczenia, pielęgnacji i  konserwacji zębów i  protez zę-
bów, 5 produkty farmaceutyczne i  dietetyczne, lekarstwa, dodatki 
do żywności, preparaty zawierające witaminy, preparaty zawierające 
minerały, herbaty, preparaty medyczne do  pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, kleje do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki 
amortyzujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne do moco-
wania protez zębowych, wyroby medyczne dentystyczne, spirytus 
chirurgiczny .

(111) 334781 (220) 2019 12 19 (210) 508273
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) KOŚCIELNIAK RADOSŁAW NIEMCHEM .COM, Szewce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cleanliness play Pureven
(540) 

(591) granatowy, niebieski, czarny, pomarańczowy, brązowy, żółty, 
biały
(531) 26 .03 .02, 26 .03 .07, 26 .03 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 sprzedaż poniższych towarów dla osób trzecich: środ-
ki wybielające i inne stosowane w praniu, środki do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy (jednora-
zowe), chusteczki, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt .

(111) 334782 (220) 2019 12 19 (210) 508274
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) KOŚCIELNIAK RADOSŁAW NIEMCHEM .COM, Szewce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blinks
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 26 .13 .25
(510), (511) 35 sprzedaż poniższych towarów dla osób trzecich: środ-
ki wybielające i inne stosowane w praniu, środki do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy (jednora-
zowe), chusteczki, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt .

(111) 334783 (220) 2019 12 19 (210) 508275
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COOL-CZAKI
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetwory 
z mięsa i drobiu, przekąski z mięsa, kiełbasy .

(111) 334784 (220) 2019 12 19 (210) 508278
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ AUREA 
PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radioprotect Aurea Pharma
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomocnicze i pre-
paraty do celów medycznych, maści i preparaty do celów farmaceu-
tycznych, maści i preparaty do leczenia oparzeń słonecznych .

(111) 334785 (220) 2019 12 19 (210) 508279
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTENBERG
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfro-
wych, dalekopisy, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kom-
paktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyskietki, dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, 
ekrany wideo, elektroniczne partytury, do  pobrania, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], elektroniczne tablice wyświetlające, elektronicz-
ne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek-
tryczne i  elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] 
do  instrumentów muzycznych, emotikony do pobrania na telefony 
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komórkowe, etui na okulary, etui na smartfony, film kinematograficz-
ny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animo-
wane, filtry do  użytku w  fotografii, filtry promieni ultrafioletowych 
do  fotografii, folie ochronne dostosowane do  smartfonów, folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, 
fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, 
grafika do  poorania do  telefonów komórkowych, hologramy, inte-
raktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory, 
kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo, kartridże z  grami wideo, 
karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urzą-
dzeń do gier wideo, kasety wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, 
kodowane karty magnetyczne, kolektory elektryczne, komputery, 
komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [pod-
ręczne], korektory graficzne [urządzenia audio], kuwety fotograficz-
ne, lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do  aparatów 
fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], magnetofony, ma-
gnetowidy, magnetyczne nośniki danych, mierniki sygnału satelitar-
nego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, miksery audio, mode-
my, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele 
lub w  ubraniach, myszy [sprzęt do  przetwarzania danych], naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [teleko-
munikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków 
do  komputera, nauszniki do  słuchawek, neony reklamowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], nume-
ryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy do selfie, obiektywy 
powiększające, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, od-
biorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarza-
cze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary 3D, okulary inteligentne, 
oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, 
nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośni-
ki danych osobiste urządzenia stereofoniczne, palmtopy pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komór-
kowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, pły-
ty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, 
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słow-
niki elektroniczne, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], 
pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfo-
ny, programy komputerowe do  pobrania, programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, przezrocza [fotografia], 
przysłony [fotografia], publikacje elektroniczne, do  pobrania, radia 
[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, 
ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, regulatory świateł sce-
nicznych, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone 
w  sztuczną inteligencję, skanery [urządzenia do  przetwarzania da-
nych], słuchawki [zakładane na  głowę], smartfony, sprzęgacze aku-
styczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do  komputerów, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy do aparatów 
fotograficznych, stereoskopy, stroboskopy, subwoofery, suszarki 
do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, szpule [fotografia], table-
ty, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wy-
padkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], ta-
śmy do  rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe telefony 
komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze 
tekstów], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby 
do noszenia komputerów, tuby do głośników, urządzenia do cięcia 
filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia 
do fakturowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głoso-
wania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania od-
bitek fotograficznych, urządzenia do  nauczania, urządzenia 
do  odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do  od-
twarzania dźwięku, urządzenia do  powiększania [fotografia], urzą-
dzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przetwarza-
nia danych, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do  stereoskopii, urządzenia do  suszenia odbitek fotograficznych 
urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urzą-

dzenia do  wymiany igieł gramofonowych, urządzenia kadrujące 
do przezroczy fotograficznych, urządzenia kinematograficzne, urzą-
dzenia monitorujące, inne niż do  celów medycznych, urządzenia 
PDA, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, wyzwa-
lacze migawki [fotografia], wzmacniacze, zegarki inteligentne, zesta-
wy do  korzystania z  telefonu bez użycia rąk, zestawy na  głowę 
do  rzeczywistości wirtualnej, zmieniacze automatyczne [jukebox] 
do  komputerów, znaki cyfrowe, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika), akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], apara-
ty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owi-
jania, arkusze z  nutami w  formie drukowanej, arkusze z  wiskozy 
do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, 
atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa 
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyj-
ne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], 
bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy 
do  filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do  pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, 
chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania 
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma 
[periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [ry-
sownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do ryso-
wania, etui na  identyfikatory [artykuły biurowej, etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego 
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, fo-
lia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotogra-
fie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, 
futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papie-
rowe, glina do  modelowania, globusy, grafity do  ołówków, gumki 
do ścierania, hektografy identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce 
stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiują-
ca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie lito-
graficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, 
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do ko-
lekcjonowania, inne niż do  gier, karty indeksowe, karty pocztowe, 
kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [piecząt-
ki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślar-
skie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej 
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do  piór i  długopisów, kokardy 
papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do  włosów, komiksy, 
koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub karto-
nu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [arty-
kuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znako-
wania, kreda krawiecka, kreda w  sprayu, krzywiki, książki, kuwety 
malarskie, lak do  pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki 
rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki 
do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy spe-
cjalne do  pieczętowania do  użytku piśmiennego, maszynki 
do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, ma-
teriały do  introligatorstwa, materiały do  modelowania, materiały 
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisa-
nia, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyj-
ne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyścieła-
nia] z  papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matry-
ce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla 
artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły 
biurowe], nawilżacze do  powierzchni klejących [artykuły biurowe], 
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże 
do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z ma-
teriałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, ob-
razy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły 
biurowe], odciskarki do  kart kredytowych, nieelektryczne, okładki 
na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [arty-
kuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na  grafit [ołówki auto-
matyczne], ołówki węglowe, opaski na  rękę do  przytrzymywania 
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przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pie-
czętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, panto-
grafy [przyrządy kreślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, 
papier do  malarstwa i  kaligrafii, papier do  maszyn rejestrujących, 
papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użytku 
na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], 
papier higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowa-
ny, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier 
srebrny, papier świecący, papier w  arkuszach [artykuły piśmienne], 
papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, pa-
pierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod 
szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory 
biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki 
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulko-
we, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki gra-
werskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasą-
czone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń 
stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adre-
sarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki 
do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstaw-
ki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstaw-
ki pod kufle do  piwa, poduszki do  stempli, pieczęci, pojemniki 
na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, 
prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktycz-
ny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmien-
ne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [arty-
kuły piśmienne], przyciski do  papieru, przykładnice kreślarskie, 
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowa-
ne, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudeł-
ka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki 
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papiero-
we do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], 
rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne 
kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do doku-
mentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, 
spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze zło-
ta, statuetki z  papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka], stemple 
do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [arty-
kuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, sza-
blony do  wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, 
sztychy, ryty [grawiura], szufelki do  składu typograficznego, szyldy 
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papie-
rowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z karto-
nu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurko-
we, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], 
taśmy do  kodów kreskowych, taśmy do  maszyn do  pisania, taśmy 
elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taimy przylepne do  celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nie-
elektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny in-
troligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy ste-
rylizacji narzędzi medycznych, torebki do  gotowania w  kuchniach 
mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury tusz chiń-
ski, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwy-
ty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowanie dokumen-
tów do  użytku biurowego, urządzenia do  oprawiania fotografii, 
urządzenia do  zaklejania kopert do  biura, urządzenia i  maszyny 
do  introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i  maszyny do  po-
wielania, urządzenia ręczne do  etykietowania, usuwalne znaczki 
(stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pako-
wania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisa-
nia, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], 
wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atra-
mentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, wosk do  modelowania nie  do  celów stomatologicznych, 
wskaźniki do  pokazywania szczegółów na  tablicy, nieelektryczne, 
wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, 
wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, 
wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wyma-

zywania, wzorce pisma do  kopiowania, wzornice perforowane 
do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowa-
nia, zaczepy do  kart indeksowych, zakładki do  książek, zakładki 
do  stron, zakreślacie, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły pa-
piernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zesta-
wy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowa-
nia, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki 
biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 40 apretu-
rowanie papieru, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowa-
nie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, 
drukowanie zdjęć, rotograwiura, introligatorstwo, obróbka taśm fil-
mowych, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, wy-
woływanie filmów fotograficznych, 41 chronometraż imprez sporto-
wych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotogra-
fia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach roz-
rywkowych, informacja o  rekreacji, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie 
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja imprez roz-
rywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach roz-
rywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do  celów innych 
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla arty-
stów produkcja filmów, innych, niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z prze-
wodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne 
[produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe progra-
my rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo-
we), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reży-
seria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np . do  filmów], 
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świad-
czenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłu-
maczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów on-
line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazar-
dowe], udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, 
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estra-
dowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
edycji wideo na  potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi ka-
ligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wysta-
wy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmo-
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia 
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w za-
kresie komponowania muzyki, usługi w  zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wyna-
jem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do  gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
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telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie 
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer 
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, 
wystawianie spektakli na  żywo, wystawianie spektakli rewiowych, 
wyższe uczelnie [edukacja], 45 doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitoro-
wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
organizowanie spotkań politycznych, pisanie prywatnych listów, 
prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publi-
kacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu 
znajomości, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubio-
ru, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, usługi serwisów społecznościowych online, usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, ustalanie horoskopów, 
wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autor-
skimi .

(111) 334786 (220) 2019 12 19 (210) 508281
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) WYDRO RENATA, Kłodzko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENUS GALERIA
(540) 

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 17 .02 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], łań-
cuszki jubilerskie, naszyjniki [wyroby jubilerskie], pierścionki [wyro-
by jubilerskie], bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami 
jubilerskimi, wyroby jubilerskie z  kamieniami ozdobnymi, wyroby 
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wy-
konane ze  srebra, wyroby jubilerskie ze  szkła, wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, 
wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie wy-
konane z  tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu 
kord, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów jubilerskich .

(111) 334787 (220) 2019 12 19 (210) 508283
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) WYDRO RENATA, Kłodzko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENUS GALERIA
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], łań-
cuszki jubilerskie, naszyjniki [wyroby jubilerskie], pierścionki [wyro-
by jubilerskie], bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami 
jubilerskimi, wyroby jubilerskie z  kamieniami ozdobnymi, wyroby 
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wy-
konane ze  srebra, wyroby jubilerskie ze  szkła, wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, 
wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie wy-
konane z  tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu 
kord, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów jubilerskich .

(111) 334788 (220) 2019 12 19 (210) 508286
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALTENBERG
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfro-
wych, dalekopisy, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kom-
paktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyskietki, dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, 
ekrany wideo, elektroniczne partytury, do  pobrania, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], elektroniczne tablice wyświetlające, elektronicz-
ne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek-
tryczne i  elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] 
do  instrumentów muzycznych, emotikony do pobrania na telefony 
komórkowe, etui na okulary, etui na smartfony, film kinematograficz-
ny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animo-
wane, filtry do  użytku w  fotografii, filtry promieni ultrafioletowych 
do  fotografii, folie ochronne dostosowane do  smartfonów, folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, 
fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, 
grafika do  poorania do  telefonów komórkowych, hologramy, inte-
raktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory, 
kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo, kartridże z  grami wideo, 
karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urzą-
dzeń do gier wideo, kasety wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, 
kodowane karty magnetyczne, kolektory elektryczne, komputery, 
komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [pod-
ręczne], korektory graficzne [urządzenia audio], kuwety fotograficz-
ne, lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do  aparatów 
fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], magnetofony, ma-
gnetowidy, magnetyczne nośniki danych, mierniki sygnału satelitar-
nego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, miksery audio, mode-
my, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele 
lub w  ubraniach, myszy [sprzęt do  przetwarzania danych], naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [teleko-
munikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków 
do  komputera, nauszniki do  słuchawek, neony reklamowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], nume-
ryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy do selfie, obiektywy 
powiększające, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, od-
biorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarza-
cze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary 3D, okulary inteligentne, 
oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, 
nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośni-
ki danych osobiste urządzenia stereofoniczne, palmtopy pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komór-
kowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, pły-
ty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, 
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słow-
niki elektroniczne, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], 
pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfo-
ny, programy komputerowe do  pobrania, programy komputerowe 
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, przezrocza [fotografia], 
przysłony [fotografia], publikacje elektroniczne, do  pobrania, radia 
[odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, 
ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, regulatory świateł sce-
nicznych, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone 
w  sztuczną inteligencję, skanery [urządzenia do  przetwarzania da-
nych], słuchawki [zakładane na  głowę], smartfony, sprzęgacze aku-
styczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do  komputerów, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy do aparatów 
fotograficznych, stereoskopy, stroboskopy, subwoofery, suszarki 
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do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, szpule [fotografia], table-
ty, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wy-
padkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], ta-
śmy do  rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe telefony 
komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze 
tekstów], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby 
do noszenia komputerów, tuby do głośników, urządzenia do cięcia 
filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia 
do fakturowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głoso-
wania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania od-
bitek fotograficznych, urządzenia do  nauczania, urządzenia 
do  odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do  od-
twarzania dźwięku, urządzenia do  powiększania [fotografia], urzą-
dzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przetwarza-
nia danych, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do  stereoskopii, urządzenia do  suszenia odbitek fotograficznych 
urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urzą-
dzenia do  wymiany igieł gramofonowych, urządzenia kadrujące 
do przezroczy fotograficznych, urządzenia kinematograficzne, urzą-
dzenia monitorujące, inne niż do  celów medycznych, urządzenia 
PDA, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, wyzwa-
lacze migawki [fotografia], wzmacniacze, zegarki inteligentne, zesta-
wy do  korzystania z  telefonu bez użycia rąk, zestawy na  głowę 
do  rzeczywistości wirtualnej, zmieniacze automatyczne [jukebox] 
do  komputerów, znaki cyfrowe, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika), akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], apara-
ty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owi-
jania, arkusze z  nutami w  formie drukowanej, arkusze z  wiskozy 
do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, 
atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa 
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyj-
ne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], 
bony wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy 
do  filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do  pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, 
chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania 
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma 
[periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [ry-
sownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do ryso-
wania, etui na  identyfikatory [artykuły biurowej, etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego 
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, fo-
lia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelka-
mi z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotogra-
fie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, 
futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papie-
rowe, glina do  modelowania, globusy, grafity do  ołówków, gumki 
do ścierania, hektografy identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce 
stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiują-
ca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie lito-
graficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, 
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do ko-
lekcjonowania, inne niż do  gier, karty indeksowe, karty pocztowe, 
kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [piecząt-
ki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślar-
skie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej 
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na iden-
tyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do  piór i  długopisów, kokardy 
papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do  włosów, komiksy, 
koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub karto-
nu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [arty-
kuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znako-
wania, kreda krawiecka, kreda w  sprayu, krzywiki, książki, kuwety 
malarskie, lak do  pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki 
rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki 
do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy spe-
cjalne do  pieczętowania do  użytku piśmiennego, maszynki 

do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, ma-
teriały do  introligatorstwa, materiały do  modelowania, materiały 
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisa-
nia, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyj-
ne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyścieła-
nia] z  papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matry-
ce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla 
artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły 
biurowe], nawilżacze do  powierzchni klejących [artykuły biurowe], 
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże 
do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z ma-
teriałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, ob-
razy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły 
biurowe], odciskarki do  kart kredytowych, nieelektryczne, okładki 
na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [arty-
kuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na  grafit [ołówki auto-
matyczne], ołówki węglowe, opaski na  rękę do  przytrzymywania 
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pie-
czętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, panto-
grafy [przyrządy kreślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, 
papier do  malarstwa i  kaligrafii, papier do  maszyn rejestrujących, 
papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użytku 
na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], 
papier higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowa-
ny, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier 
srebrny, papier świecący, papier w  arkuszach [artykuły piśmienne], 
papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, pa-
pierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod 
szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory 
biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki 
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulko-
we, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki gra-
werskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasą-
czone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń 
stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adre-
sarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki 
do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstaw-
ki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstaw-
ki pod kufle do  piwa, poduszki do  stempli, pieczęci, pojemniki 
na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, 
prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktycz-
ny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmien-
ne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [arty-
kuły piśmienne], przyciski do  papieru, przykładnice kreślarskie, 
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowa-
ne, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudeł-
ka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki 
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papiero-
we do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], 
rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne 
kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do doku-
mentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, 
spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze zło-
ta, statuetki z  papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka], stemple 
do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [arty-
kuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, sza-
blony do  wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, 
sztychy, ryty [grawiura], szufelki do  składu typograficznego, szyldy 
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papie-
rowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z karto-
nu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurko-
we, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], 
taśmy do  kodów kreskowych, taśmy do  maszyn do  pisania, taśmy 
elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taimy przylepne do  celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nie-
elektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny in-
troligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy ste-
rylizacji narzędzi medycznych, torebki do  gotowania w  kuchniach 
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mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury tusz chiń-
ski, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwy-
ty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowanie dokumen-
tów do  użytku biurowego, urządzenia do  oprawiania fotografii, 
urządzenia do  zaklejania kopert do  biura, urządzenia i  maszyny 
do  introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i  maszyny do  po-
wielania, urządzenia ręczne do  etykietowania, usuwalne znaczki 
(stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pako-
wania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisa-
nia, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], 
wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atra-
mentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, wosk do  modelowania nie  do  celów stomatologicznych, 
wskaźniki do  pokazywania szczegółów na  tablicy, nieelektryczne, 
wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, 
wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, 
wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wyma-
zywania, wzorce pisma do  kopiowania, wzornice perforowane 
do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowa-
nia, zaczepy do  kart indeksowych, zakładki do  książek, zakładki 
do  stron, zakreślacie, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły pa-
piernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zesta-
wy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowa-
nia, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki 
biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 40 apretu-
rowanie papieru, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowa-
nie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, 
drukowanie zdjęć, rotograwiura, introligatorstwo, obróbka taśm fil-
mowych, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, wy-
woływanie filmów fotograficznych, 41 chronometraż imprez sporto-
wych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotogra-
fia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach roz-
rywkowych, informacja o  rekreacji, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie 
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja imprez roz-
rywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach roz-
rywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do  celów innych 
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla arty-
stów produkcja filmów, innych, niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z prze-
wodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne 
[produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe progra-
my rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo-
we), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reży-
seria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np . do  filmów], 
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świad-
czenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłu-
maczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów on-
line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazar-
dowe], udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, 
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estra-
dowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 

edycji wideo na  potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi ka-
ligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wysta-
wy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmo-
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia 
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w za-
kresie komponowania muzyki, usługi w  zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wyna-
jem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do  gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie 
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer 
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, 
wystawianie spektakli na  żywo, wystawianie spektakli rewiowych, 
wyższe uczelnie [edukacja], 45 doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitoro-
wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
organizowanie spotkań politycznych, pisanie prywatnych listów, 
prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publi-
kacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu 
znajomości, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubio-
ru, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, usługi serwisów społecznościowych online, usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, ustalanie horoskopów, 
wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autor-
skimi .

(111) 334789 (220) 2019 12 19 (210) 508287
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) MARTELL & Co Société anonyme, Cognac (FR)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 
(540) 

(591) złoty
(531) 03 .07 .16, 03 .07 .21, 19 .07 .01, 19 .07 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 334790 (220) 2019 12 20 (210) 508293
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) CHWAJOŁ MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC



Nr 7/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 59

(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 24 .09 .01, 24 .09 .05, 25 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, studio i  pokoi, wynajem i  dzier-
żawa zakwaterowania stałego, dzierżawa lub wynajem budynków, 
wynajem nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 39 dostawa 
żywności i  napojów przygotowanych do  spożycia, usługi w  zakre-
sie dostarczania żywności, usługi przechowywania żywności, usługi 
transportu żywności, 40 przetwarzanie żywności i napojów, obróbka 
żywności gotowanej, przetwarzanie żywności gotowanej, 43 usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], hotelowe usługi katerin-
gowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, usługi hoteli i  moteli, zapewnianie zakwaterowania 
w  hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi 
w  zakresie zakwaterowania w  hotelach, zapewnianie zakwatero-
wania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi 
w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezer-
wacji hoteli świadczone za  pośrednictwem Internetu, świadczenie 
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie 
usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, organi-
zowanie zakwaterowania w  hotelach, rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, wycena zakwatero-
wania w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług 
przez hotele i motele, rezerwacja hotelowa na  rzecz osób trzecich, 
usługi hotelowe, rezerwowanie hotelowe, rezerwacja stolików w re-
stauracjach, usługi rezerwacji miejsc w  restauracjach, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w  restauracjach, serwowanie żywności i  napojów dla go-
ści w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, usługi kateringowe w zakresie zaopatrze-
nia w żywność, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
katering obejmujący żywność i  napoje dla instytucji, dostarczanie 
żywności i  napojów za  pośrednictwem furgonetek, katering obej-
mujący żywność i  napoje na  przyjęcia koktajlowe, usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i  napoje w  obiektach wystawienniczych, przy-
gotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na tar-
gi i  wystawy, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń 
na wystawy, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na uroczy-
stości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych .

(111) 334791 (220) 2019 12 17 (210) 508323
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) NIEDŹWIEDŹ DARIUSZ SNEAKER BOYZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNEAKER BOYZ

(540) 

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 01 .15 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 obuwie, obuwie męskie i damskie, obuwie sportowe, 
buty do  biegania, buty do  jazdy na  rowerze, buty do  koszykówki, 
buty do piłki ręcznej, buty do rugby, buty do siatkówki, buty do tań-
ca, buty do snowboardu, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie 
sportowe], buty treningowe [obuwie sportowe], buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], obuwie gimnastyczne, tenisówki, teni-
sówki na koturnie, odzież, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze sprzedażą obuwia, odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów 
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  za-
kresie obuwia i artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w  zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej obuwia i odzieży, usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w  branży obuwniczej i  odzieżowej, usługi w  zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 bar-
wienie i  farbowanie obuwia, barwienie obuwia, barwienie odzieży, 
aplikacja motywów na  tkaniny, apreturowanie materiałów [tkanin], 
apreturowanie ubrań, barwienie [tkaniny lub futra], barwienie skór, 
barwienie tkanin, barwienie tkanin lub odzieży, cięcie skóry, de-
katyzacja artykułów odzieżowych, nadruk wzorów na  tkaninach, 
nadrukowywanie koszulek z  krótkim rękawem, nadrukowywanie, 
na  zamówienie, ozdobnych wzorów na  odzież, przygotowywanie 
i obróbka tkanin, usługi doradcze w zakresie barwienia, usługi druku 
na tkaninach, aplikacja monogramów na odzież, formowanie teksty-
liów, krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo lekkie, krojenie teksty-
liów, krojenie tkanin, przeróbki odzieży .

(111) 334792 (220) 2019 12 19 (210) 508328
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 03
(732) SMUGA EWA, Nowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) purest
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 4 znicze nagrobne, nieelektryczne, 6 nagrobki metalowe 
i  metalowe tablice nagrobkowe, 19 nagrobki, tablice nagrobkowe 
niemetalowe, stelle nagrobkowe niemetalowe .

(111) 334793 (220) 2019 12 20 (210) 508352
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PRO-SERVICE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EurOx
(510), (511) 9 systemy alarmowe stosowane w automatyce, sterowni-
ki stosowane w informatyce oraz podczas detekcji i pomiaru gazów, 
detektory, detektory gazów, detektory gazów toksycznych i wybu-
chowych, mierniki gazów toksycznych i  wybuchowych, instalacje 
elektryczne do sterowania zdalnymi procesami przemysłowymi, mi-
kroprocesowe systemy detekcji i pomiaru gazów, urządzenia sygna-
lizacyjno-odcinające, elektroniczny i elektryczny system bezpieczeń-
stwa w przemyśle, mieszkalnictwie, energetyce i  innych obiektach, 
programy komputerowe, 11 armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 



60 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

do  urządzeń gazowych, 37 instalowanie i  naprawa urządzeń elek-
trycznych, urządzeń gazowych, detektorów gazów, instalacji elek-
trycznych pomiarowych, sterujących lub alarmowych, 42 projek-
towanie techniczne, projektowanie oprogramowania sterującego 
i wizualizacyjnego, programowanie komputerowe .

(111) 334794 (220) 2019 12 20 (210) 508359
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATURACEUTYK
(510), (511) 3 kosmetyki, środki czystości, olejki eteryczne, olejki 
aromatyczne, antyperspiranty, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, 
zestawy kosmetyków, substancje zapachowe, kosmetyki dla zwie-
rząt, produkty kosmetologiczne, produkty beauty, 5 produkty lecz-
nicze, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność forty-
fikowana, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego [żywność dietetyczna do  celów leczniczych], wyroby 
medyczne, substancje aktywne, nalewki do celów leczniczych, pre-
paraty ziołowe, produkty aromaterapeutyczne, żywność dla nie-
mowląt, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne, wody 
mineralne do celów leczniczych, produkty stomatologiczne, wywa-
ry farmaceutyczne, zioła do  palenia do  celów leczniczych, węgiel 
drzewny do  celów farmaceutycznych, środki biobójcze, preparaty 
medycyny estetycznej, produkty antyseptyczne .

(111) 334795 (220) 2019 12 20 (210) 508361
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 10
(732) MGM HR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) share hire
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego do  wy-
szukiwania i zatrudniania pracowników, platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 35 usługi za-
pewniania platformy internetowej do  wyszukiwania i  zatrudniania 
pracowników, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy, 
usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania pracowników, usługi 
doradcze dotyczące zatrudnienia .

(111) 334796 (220) 2019 12 20 (210) 508364
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 10
(732) ŁOŻYKOWSKI JACEK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wartość Dodana
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architektury 
wnętrz, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne .

(111) 334797 (220) 2019 12 21 (210) 508369
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) CIESEK MILENA JUSTYNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STRĄK WOMAN
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, czapki jako nakrycia gło-
wy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], kaptury [odzież], kiesze-
nie do odzieży, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule 
z krótkimi rękawami, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, leggin-
sy, majtki damskie, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, piżamy, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez 
palców, skarpetki, spódnice, szlafroki, sukienki .

(111) 334798 (220) 2019 12 23 (210) 508418
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 17
(732) PIETRYKA RENATA JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE MANSARD-BIS, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M mansard ROOFTOPS
(540) 

(591) jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony, czarny, biały
(531) 26 .03 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .21, 26 .11 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 6 dachówki metalowe, metalowe naroża dachu, meta-
lowe grzbiety dachu, metalowe pokrycia dachów, metalowe otwory 
dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowa więźba dachowa, 
płytki dachowe metalowe, metalowe więźby dachowe, metalowe pły-
ty dachowe, dachowe rynny metalowe, metalowe materiały dachowe, 
pokrycia dachowe metalowe, metalowe panele dachowe, metalowe, 
dachowe otwory wentylacyjne, materiały do obróbki dachu metalo-
we, blacha do pokrycia dachu z metalu, okładzinowe panele metalo-
we do pokrywania dachów, materiał do pokrywania dachów z metalu, 
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie .

(111) 334799 (220) 2019 12 24 (210) 508427
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planeta dzieci
(540) 

(591) biały, różowy, jasnoniebieski, niebieski
(531) 01 .05 .07, 26 .01 .14, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z  plikami audio, wideo i  zawierające treści 
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-
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nia komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema-
tograficzne, filmy do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i  ta-
śmy do  gier komputerowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dy-
daktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
we urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby pa-
pierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, 
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty sto-
łowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczenio-
we, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, perio-
dyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulot-
ki, broszury, foldery reklamowe i  informacyjne, plakaty, naklejki, 
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w  formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biu-
rowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, 
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle ma-
larskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki 
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: 
marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzy-
staniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, przetwarzania tekstu, publikowania i  rozpowszechniania tek-
stów promocyjnych i  reklamowych, w  tym w  sieci on-line, 
projektowania i  pośrednictwa w  rozpowszechnianiu reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, 
marketingu bezpośredniego i  marketingu wydarzeń, prowadzenia 
kampanii reklamowych, organizowania wystaw i  targów dla celów 
reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni rekla-
mowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji oso-
bom trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, trans-
krypcji informacji, pozyskiwania i  systematyzacji danych 
w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakre-
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi 
sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich 
towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz 
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego na-
grane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie 
zawarte na  kartridżach, urządzenia i  przyrządy elektryczne i  video 
do  rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy 
do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych 
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kompu-
terowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia 
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, inter-
fejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń 

dydaktycznych, części i  wyposażenie do  wszystkich wyżej wymie-
nionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, 
książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wy-
druki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, cza-
sopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do ry-
sowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały in-
troligatorskie, okładki na  książki, zakładki, zestawy do  drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pako-
wania oraz materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, bloczki 
do  notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do  ścierania, 
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życze-
niami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, 
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjono-
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie 
danych, aplikacji komputerowych i  aplikacji do  telefonów komórko-
wych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie 
on-line kartek z  życzeniami, przydzielanie dostępu do  komputero-
wych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsłu-
ga telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnia-
nie internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy interne-
towej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 usługi wydawnicze w  zakresie: serwisów informacyj-
nych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, 
nauczania i wychowania świadczone m .in . drogą elektroniczną i po-
przez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji 
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkole-
niowych także w  sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line 
książek i  periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, 
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumacze-
nia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizo-
wanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie 
bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i naucza-
nie korespondencyjne, udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych kompu-
terowo, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i  testów, 
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez 
o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, organizowanie i  prowa-
dzenia konferencji i  sympozjów, organizowanie wystaw dla celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji progra-
mów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi 
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie 
książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych 
i  optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośred-
nictwem sieci łączności, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyj-
nych, usługi klubowe w  zakresie rozrywki lub edukacji, informacja 
o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktual-
nianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i  projektowa-
nie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, 
tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów 
na  formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych na  rzecz 
osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie  do  pobrania dostępnych za  pośrednictwem 
strony internetowej, 45 usługi prawne w  zakresie licencjonowania 
programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi .

(111) 334800 (220) 2019 12 30 (210) 508564
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) ZIMMER BOGUSŁAWA BARBARA, Zabierzów Bocheński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Traker24 .pl
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 wydawnictwa fonograficzne, płyty, kasety, 16 czasopi-
smo, kalendarze, 25 odzież, kurtki, bluzy, kamizelki, czapki, spodnie .

(111) 334801 (220) 2019 12 31 (210) 508602
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE WIKRY, Rogalinek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aviatSYSTEM
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budow-
lane z tworzyw sztucznych, płyty powierzchniowe niemetalowe, nie-
metalowe płyty do powierzchni drogowych, niemetalowe materiały 
budowlane do stabilizacji gruntu, niemetalowe systemy wzmacnia-
nia nawierzchni, płyty kratowe z  twardego tworzywa sztucznego 
do układania bezpośrednio na podłożu, materiały powierzchniowe 
do  pasów startowych i  lądowania, 37 budowa pasów startowych 
i lądowania dla samolotów, układanie nawierzchni drogowych, ukła-
danie nawierzchni, usługi konstrukcyjne, zwiększanie stateczności 
i wytrzymałości pasów startowych, doradztwo w zakresie systemów 
wzmacniania nawierzchni, 42 planowanie pasów startowych i lądo-
wania dla samolotów, usługi projektowania pasów startowych i lądo-
wania dla samolotów, wzornictwo i opracowywanie produktów .

(111) 334802 (220) 2020 01 12 (210) 508937
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) CIMOCH PAWEŁ, Zawyki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miami
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane taśmy mu-
zyczne, nagrane dyski kompaktowe, nagrane kasety magnetofonowe, 
nagrane dyski wideo, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, mu-
zyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 41 usługi zespołu muzycz-
nego, usługi estradowe, usługi rozrywkowe związane z  branżą mu-
zyczną, usługi w  zakresie organizowania koncertów, usługi dostępu 
do dzwonków telefonicznych do pobrania muzyki i utworów MP3 .

(111) 334803 (220) 2020 01 17 (210) 509140
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) M .B .MARKET LTD .-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMBE PUR
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane do produkcji poliure-
tanów .

(111) 334804 (220) 2020 01 17 (210) 509164
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WP #zmieniamyInternet
(510), (511) 9 grafika do  pobrania do  telefonów komórkowych, in-
terfejsy komputerowe, monitory [programy komputerowe], elek-
troniczne terminarze osobiste, cyfrowe elektroniczne urządzenia 
komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, interaktywne 
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z  ekranami dotyko-
wymi, wzmacniacze, urządzenia do  transmisji dźwięku, nadajniki 
[telekomunikacja], etui na  smartfony, folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, kijki do robienia sobie zdjęć (monopody ręczne), pa-
ski do telefonów komórkowych, pokrowce na smartfony, słuchawki 
do komunikacji zdalnej, słuchawki telefoniczne, smartfony, telefony, 
telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, urządzenia do  ko-
munikacji wewnętrznej, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania 
z  telefonu bez użycia rąk, pamięci zewnętrzne USB, magnetyczne 

nośniki danych, optyczne nośniki danych, fotokopiarki, klawiatury 
komputerowe, monitory jako sprzęt komputerowy, myszy kompute-
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki 
do użytku z komputerem, komputery, komputery do noszenia na cie-
le lub w ubraniach, komputery przenośne podręczne, okulary inteli-
gentne, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, tablety, torby 
do  noszenia komputerów, pamięci komputerowe, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne do  nauczania, odbiorniki audiowizualne, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, głośniki, mikrofony, obu-
dowy głośników, radia, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, czytniki książek cyfrowych, ekrany 
video, ekrany projekcyjne, elektroniczne tablice wyświetlające, ka-
mery wideo, urządzenia telewizyjne, neony reklamowe, przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, urządzenia systemu 
GPS, publikacje elektroniczne, do pobrania, aplikacje komputerowe 
do  pobrania, oprogramowanie gier elektronicznych, zapisane pliki 
danych, pliki muzyczne, graficzne i  multimedialne do  pobrania, 35 
marketing ukierunkowany, poszukiwania w zakresie patronatu, pro-
dukcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
marketingowe, kampanie marketingowe, marketing imprez i wyda-
rzeń, rozpowszechnianie reklam, wynajem billboardów [tablic re-
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, projektowanie 
materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizo-
wanie pokazów, targów i wystaw w celach reklamowych i marketin-
gowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i pro-
mocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
oraz promocyjnych, zestawianie danych w komputerowych bazach 
danych, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu do platform 
i  portali w  Internecie, transmisja programów telewizyjnych, nada-
wanie telewizji kablowej, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wi-
deo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów 
telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on-line, 
transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
41 organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, usługi rozrywkowe, dostarczanie filmów nie  do  po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, do-
starczanie programów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o imprezach roz-
rywkowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
publikacji elektronicznych nie do pobrania, udostępnianie obrazów 
online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, 
udostępnianie powieści graficznych online nie  do  pobrania, udo-
stępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania, rezerwo-
wanie miejsc na pokazy .

(111) 334805 (220) 2020 01 17 (210) 509181
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) ŁOBODZIŃSKI GRZEGORZ FOTOACC, Babica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTOACC
(540) 

(531) 15 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 9 kamery termowizyjne, filmy wideo, nagrane filmy, filmy 
kinematograficzne, kamera filmowa, oprogramowanie, oprogramo-
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wanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowa-
nie sprzętowe, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie 
miernicze, oprogramowanie nawigacyjne, wbudowane oprogramo-
wanie, 12 drony, drony ratownicze, drony cywilne, drony dostawcze, 
drony wojskowe, drony wyposażone w  kamerę, pojazdy i  środki 
transportu, lądowe pojazdy i  środki transportu, 28 modele pojaz-
dów, przeskalowane modele pojazdów, modele będące zabawkami, 
modele pojazdów sterowane radiowo, 35 inwentaryzacja, inwenta-
ryzacja towaru, 39 usługi ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie 
i  ratownictwo, ratownictwo [transport] pojazdów w powietrzu, lot-
nicze usługi kurierskie, usługi nawigacji lotniczej, 41 fotografia, foto-
grafia lotnicza, montaż filmów, prezentacja filmów, przedstawianie 
filmów, produkowanie filmów, dystrybucja filmów, produkcja filmów 
i  filmów na  taśmach filmowych, 42 pobieranie próbek do  badania 
skażenia, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, pobiera-
nie próbek gleby do analizy, pomiary hydrograficzne, pomiary śro-
dowiskowe, pomiary topograficzne pomiary geofizyczne, pomiary 
inżynieryjne, pomiary próbek ziemi, pomiary gruntów i dróg, pomia-
ry, badania i eksploracja, pomiary morskie, powietrzne i gruntowe, 
pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary parametrów śro-
dowiska wewnątrz struktur inżynierii wodno-lądowej .

(111) 334806 (220) 2020 01 20 (210) 509226
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek do chleba 
z papryką Bez zagęstników Nowa lepsza Receptura
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały, żółty, brązowy, beżowy, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 19 .03 .25, 25 .01 .01, 08 .01 .01, 08 .03 .08, 
05 .09 .15, 25 .07 .04
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, 
sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery z  przyprawami, 
twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki 
smakowe .

(111) 334807 (220) 2020 01 20 (210) 509231
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek do chleba 
z ziołami Bez zagęstników Nowa lepsza Receptura
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały, żółty, czerwony, brązowy, beżowy
(531) 05 .11 .01, 08 .01 .01, 08 .03 .08, 19 .03 .25, 25 .01 .01, 25 .07 .04, 
27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, 
sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery z  przyprawami, 
twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki 
smakowe .

(111) 334808 (220) 2020 01 20 (210) 509236
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek do chleba 
ze szczypiorkiem Bez zagęstników Nowa lepsza Receptura
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały, żółty, czerwony, brązowy, beżowy
(531) 05 .11 .01, 08 .01 .01, 08 .03 .08, 19 .03 .25, 25 .01 .01, 25 .07 .04, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, 
sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery z  przyprawami, 
twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki 
smakowe .

(111) 334809 (220) 2020 01 20 (210) 509239
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek do chleba 
śmietankowy Bez zagęstników Nowa lepsza Receptura
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty, czerwony, brązowy, beżowy
(531) 08 .01 .01, 08 .03 .08, 19 .03 .25, 25 .01 .01, 25 .07 .04, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, 
sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery z  przyprawami, 
twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki 
smakowe .

(111) 334810 (220) 2020 01 20 (210) 509240
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLIAN ICE
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery z  sorbetów, 
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wyroby czeko-
ladowe, produkty na  bazie czekolady, masa czekoladowa, kremy 
czekoladowe, czekolada do picia, czekolady, czekoladki, czekoladki 
nadziewane, trufle czekoladowe, napoje czekoladowe, syropy czeko-
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ladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny wypełnione alkoholem, 
marcepan, wafle, wafle z  nadzieniem, batony, cukierki, żelki, żelki 
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, 
ciastka, ciasteczka, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce suszone 
w czekoladzie .

(111) 334811 (220) 2020 01 20 (210) 509242
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian Ice
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .07, 08 .01 .18
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery z  sorbetów, 
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wyroby czeko-
ladowe, produkty na  bazie czekolady, masa czekoladowa, kremy 
czekoladowe, czekolada do picia, czekolady, czekoladki, czekoladki 
nadziewane, trufle czekoladowe, napoje czekoladowe, syropy czeko-
ladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny wypełnione alkoholem, 
marcepan, wafle, wafle z  nadzieniem, batony, cukierki, żelki, żelki 
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, 
ciastka, ciasteczka, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce suszone 
w czekoladzie .

(111) 334812 (220) 2020 01 21 (210) 509300
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hortpress
(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 postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, 
gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje perio-
dyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do czasopism 
w  formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, przygotowy-
wanie reklamy prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywa-
nie reklam prasowych, 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 reklamowej w gazetach, admi-
nistrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenume-
raty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czasopism, 
publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, 
publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie cza-
sopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publiko-
wanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne 
w  zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne ma-
gazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w In-
ternecie, wydawanie czasopism i  książek w  postaci elektronicznej, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publi-
kowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie online, udo-
stępnianie on-line czasopism o  tematyce ogólnej nie  do  pobrania, 

usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych książek i  czasopism 
w  Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet, pu-
blikacja gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i  broszur, publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wydawania publi-
kacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydaw-
nicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych .

(111) 334813 (220) 2020 01 23 (210) 509371
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA INCO
(540) 

(591) grafitowy
(531) 03 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, nawozy ogrodnicze, nawozy 
do  użyźniania gleby, aktywatory kompostu, obornik, organiczne 
pozostałości pofermentacyjne [nawóz], podłoża dla upraw bezgle-
bowych [rolnictwo], preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty 
poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, 
środki do ochrony nasion, tworzywa sztuczne w stanie surowym, de-
tergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne 
do fungicydów, olejów, paliwa, gleba do upraw, gips do stosowania 
jako nawóz, humus, pokrycia humusowe, konserwanty do stosowa-
nia w przemyśle farmaceutycznym, kultury mikroorganizmów inne, 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakterio-
logiczne, inne niż do  użytku medycznego i  weterynaryjnego, pre-
paraty chemiczne do  zapobiegania chorobom u  roślin, preparaty 
chemiczne do  zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do  zapo-
biegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty do wybielania 
[środki odbarwiające] do  celów przemysłowych, środki chemiczne 
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do ożywia-
nia kolorów tkanin, 3 preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, środki do  mycia, środki wybielające i  inne substancje 
stosowane w  praniu, detergenty, inne niż do  użytku w  procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do mycia naczyń, 
mydła, krochmal, preparaty do  kąpieli, kosmetyki, kosmetyki dla 
zwierząt, płyny do  pielęgnacji włosów, odżywki, szampony, płyny 
do  pielęgnacji włosów, balsamy do  celów kosmetycznych, pomad-
ki i  błyszczki do  ust, środki przeciwpotowe, antyseptyczne, pasty 
i mleczka do obuwia, mebli i podłóg, kremy do butów, płyny do my-
cia szyb, podłóg, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do nabłysz-
czania liści, preparaty do nadawania połysku, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], dezodoranty dla ludzi i zwierząt, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywa-
biania plam, preparaty odświeżające oddech do  higieny osobistej, 
środki do  czyszczenia zębów, środki odświeżające powietrze [za-
pachowe], środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki 
zmiękczające do tkanin, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, mine-
ralne suplementy diety, antyseptyki, środki sanitarne do celów me-
dycznych, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze wete-
rynaryjne środki do mycia, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, preparaty przeciwpasożytnicze, środki do mycia zwierząt 
[insektycydy], środki odstraszające insekty dla zwierząt, środki do tę-
pienia szkodników, fungicydy, herbicydy, środki chwastobójcze, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekujące do celów higienicznych, 
środki dezynfekujące do toalet, antybakteryjne środki do mycia rąk, 
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detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła de-
zynfekujące, mydła lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze, prepa-
raty chemiczne do  leczenia chorób roślin, preparaty do  sterylizacji 
gleby, 16 materiały introligatorskie, papier, wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały biurowe, pu-
blikacje drukowane, czasopisma, gazety, broszury, kartki pocztowe, 
katalogi, książki, zakładki do książek, notatniki, prospekty, kalenda-
rze, obrusy papierowe, ulotki, pióra i  długopisy [artykuły biurowe], 
17 tworzywa sztuczne w  formie wyciśniętej, materiały wypełnia-
jące, uszczelniające, izolacyjne, farby izolacyjne, 20 wyroby z  two-
rzyw sztucznych, butelki, niemetalowe korki do butelek, zamknięcia 
do  butelek nie  ze  szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do  pojemni-
ków niemetalowe, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe 
nakrętki, pojemniki do  pakowania z  tworzyw sztucznych, pudełka, 
kanisterki, etykiety z tworzyw sztucznych, 36 administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa 
majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, wynajem lokali 
użytkowych, wynajem nieruchomości .

(111) 334814 (220) 2020 01 23 (210) 509375
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) ŚLUSARCZYK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE WESOŁY BORSUK, Tarnów Opolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WB Wesoły Borsuk
(540) 

(591) jasnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej towarów ta-
kich jak: zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwie-
rząt, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, 
karmy dla zwierząt domowych również za pośrednictwem Internetu, 
39 transport, usługi transportu samochodami silnikowymi, transport 
pojazdami do ciężkich ładunków, usługi w zakresie transportu kon-
tenerowego, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi kurier-
skie w  zakresie transportowania ładunków, obsługa w  zakresie go-
spodarowania (transport) odpadkami, transport produktów rolnych, 
usuwanie odpadów (transport) .

(111) 334815 (220) 2020 01 23 (210) 509388
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) DOMASZCZYŃSKI MACIEJ MACIEK-MACIEJ 
DOMASZCZYŃSKI, Garwolin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GARWOLALKA
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, okrycia 
wierzchnie, piżamy, pończochy, rajstopy, szlafroki, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 sprzedaż za  pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych kompozycji kwiatowych, prezentów i upo-
minków oraz ich kompozycji i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, 
ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, 
ładowarek telefonicznych, pokrowców na  laptopy i  smartfony, etui 
na okulary, etui na smartfony, zabawek, gier, odzieży, butów, bielizny, 
pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć głowy, czapek i kapelu-
szy, wyrobów skórzanych, przyborów i artykułów biurowych, toreb, to-
rebek, reklamówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, 
artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dla zwierząt, napo-
jów energetyzujących, napojów izotonicznych, napojów orzeźwia-
jących, piwa i napojów na bazie piwa, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośred-
nictwem bloga, usługi współpracy z  blogerami, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, reklamy radiowe 
i  telewizyjne, reklamy za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 

za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur) .

(111) 334816 (220) 2020 01 24 (210) 509438
(151) 2020 11 19 (441) 2020 08 03
(732) ELMA MARCIN GRUCA, KRZYSZTOF LIS SPÓŁKA JAWNA, 
Gniazdów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elma Producent choinek sztucznych
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnozielony, zielony, żółty
(531) 01 .01 .02, 26 .11 .01, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 7 maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, 15 
stroiki, 26 girlandy sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, 28 choin-
ka sztuczna .

(111) 334817 (220) 2020 01 23 (210) 509441
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) SPARK-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hemp wizards
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub wetery-
naryjnych, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, plastry, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, 34 papierosy elektroniczne .

(111) 334818 (220) 2020 01 24 (210) 509442
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 09
(732) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo IMMULAC
(540) 

(591) biały, czarny, fioletowy, jasnozielony, szary
(531) 26 .13 .25, 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .04 .16, 05 .03 .04
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności po-
stać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, pre-
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paraty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medyczne-
go, suplementy odżywcze, immunostymulanty, suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety z cynkiem, 
preparaty zawierające witaminy C i D .

(111) 334819 (220) 2020 01 22 (210) 509454
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 09
(732) QPONY .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Blix
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .06
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne w zakresie rekla-
my, sprzedaży towarów, zaopatrzenia w  żywność i  napoje, higieny 
i  urody ludzi, opieki zdrowotnej dla ludzi, systemy komputerowe, 
programy komputerowe, programy komputerowe w zakresie rekla-
my, sprzedaży towarów, zaopatrzenia w  żywność i  napoje, higieny 
i urody ludzi, opieki zdrowotnej dla ludzi, oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji, oprogramo-
wanie do wtyczek (plug-in), panele (oprogramowanie), 35 reklama, 
reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szczegól-
ności Internetu i aplikacji mobilnych, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, usługi 
i  doradztwo dotyczące rozwiązań technologicznych w  zakresie re-
klamy, kampanie marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, 
udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich dotyczą-
cych żywności lub napojów, usługi w zakresie rozliczeń, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, usługi 
konsultacyjne i doradcze w zakresie strategii biznesowych, w szcze-
gólności tworzenie i  realizacji strategii rynkowych dla zwiększania 
świadomości marki oraz strategii zwiększania sprzedaży, 36 obsługa 
płatności, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projek-
towanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projekto-
wanie i  rozwój komputerowego sprzętu i  oprogramowania, usługi 
doradztwa technologicznego, opracowywanie baz danych, pisanie 
elementów kodu źródłowego, projektowanie i  opracowanie opro-
gramowania do skanowania i przetwarzania obrazu, programowanie 
oprogramowanie do  reklamy, projektowanie stron internetowych 
w  celach reklamowych, usługi doradztwa technologicznego w  za-
kresie sposobów prezentacji danych, sposobów zbierania danych, 
sposobów rejestracji i  wykorzystywania danych, których zebranie 
możliwe jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych i stacjonarnych 
(komputery), sposobów mierzenia efektywności kampanii reklamo-
wych oraz w zakresie tworzenia list zakupów oraz dostarczania za-
kupów, badania w dziedzinie żywności, w szczególności weryfikacja 
żywności pod kątem szkodliwości, certyfikacja [kontrola jakości] pro-
duktów spożywczych oraz diet pod kątem ich wpływu na zdrowie, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS), oprogramowanie jako usługa 
(Saas) w zakresie reklamy, sprzedaży towarów, zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, higieny i urody ludzi, opieki zdrowotnej dla ludzi, 43 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie sprzedaży 
i dostarczania gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, 44 
usługi w  zakresie higieny i  urody dla ludzi i  zwierząt, usługi w  za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi salonów piękności, usługi 
saun, usługi solariów, usługi salonów fryzjerskich, usługi spa, wyna-
jem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u  ludzi, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, doradztwo w zakresie dietetyki 
i  odżywiania, usługi w  zakresie planowania diety, w  szczególności 
tworzenie i układanie spersonalizowanych diet .

(111) 334820 (220) 2020 01 22 (210) 509455
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 09
(732) MUSIELEWSKI ARKADIUSZ CSD, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) choice underwear

(540) 

(591) szary
(531) 29 .01 .06, 27 .05 .01, 03 .07 .09
(510), (511) 25 bielizna męska-slipy bokserki, jockstrapy, stringi, ko-
szulki, skarpetki .

(111) 334821 (220) 2020 01 27 (210) 509487
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOX
(510), (511) 12 części i  akcesoria do  pojazdów, elektryczne rowery 
składane, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z  pedałami, pojazdy elek-
tryczne, rowery elektryczne .

(111) 334822 (220) 2020 01 27 (210) 509490
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) ZARZĄD NADBAŁTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NS KLASTER LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWY PÓŁNOC-
POŁUDNIE
(540) 

(591) granatowy, niebieski, fioletowy, czarny, biały
(531) 01 .01 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 administracja biznesowa w  zakresie transportu i  do-
staw, badania rynku i badania marketingowe, badania dla celów dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie trans-
portu i  dostaw, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i  biznesowych, dostarczanie informacji handlo-
wych związanych z  przedsiębiorstwami, informacja o  działalności 
gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsię-
biorstw, ekonomiczne prognozy, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, reklama związana z  transportem i  dostawą, specjali-
styczne doradztwo gospodarczo-handlowe w  zakresie prowadzenia 
badań i prac rozwojowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwe-
storów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw .

(111) 334823 (220) 2020 01 28 (210) 509541
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) CDBWMS CHILDREN’S HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nido
(540) 

(591) zielony, czerwony, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .02
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(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna .

(111) 334824 (220) 2020 01 28 (210) 509542
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 16
(732) CDBWMS CHILDREN’S HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nido
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna .

(111) 334825 (220) 2020 01 28 (210) 509546
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) STOWARZYSZENIE RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER, Pępowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI UCIEKINIER RUNAWAY
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .01 .08, 26 .04 .09
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycz-
nych, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkolnych zawodów lekkoatletycznych, wypożyczanie 
sprzętu do  użytku na  imprezach lekkoatletycznych, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu na  imprezy sportowe, zawody sportowe i  lekko-
atletyczne oraz programy z nagrodami, zapewnianie obiektów trenin-
gowych do  biegów z  przeszkodami, organizowanie zawodów spor-
towych, prowadzenie zawodów sportowych, szkolenia zawodników 
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizo-
wanie zawodów i  ceremonii przyznawania nagród, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i  turniejów sportowych, usługi spor-
towe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, szkolenie sportowe, organi-
zowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, 
rezerwowanie obiektów sportowych, informacje na temat sportu, or-
ganizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, usługi trenerskie w za-
kresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, prowadzenie 
imprez sportowych na  żywo, usługi w  zakresie notowań wyników 
sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, 
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, 
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie fe-
stynów w  celach edukacyjnych, organizowanie festynów w  celach 
rekreacyjnych, organizowanie festynów w  celach kulturalnych, usłu-
gi w  zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (roz-
rywka), zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, produkcja imprez 
sportowych, sędziowanie na imprezach sportowych, realizacja imprez 
rozrywkowych na żywo, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie trenin-
gu fizycznego, organizowanie wystaw w  celach rozrywkowych, pro-
wadzenie wystaw w celach rekreacyjnych .

(111) 334826 (220) 2020 01 30 (210) 509676
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) GURCZYŃSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE IMET, Wichowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMET
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .03

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących 
towarów: narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia 
pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, elektryczne narzędzia ręcz-
ne, elektryczne narzędzia ogrodnicze, narzędzia napędzane silniko-
wo, mechaniczne narzędzia rolnicze, narzędzia ręczne obsługiwane 
mechanicznie, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia 
ręczne, instalacje elektryczne, instalacje do  obróbki przemysłowej, 
instalacje do  uzdatniania wody, instalacje do  chłodzenia i  zamra-
żania, instalacje do  ogrzewania, instalacje do  wentylacji, instalacje 
do  klimatyzacji, instalacje do  oczyszczania powietrza, instalacje 
do uzdatniania powietrza, instalacje do suszenia, instalacje sanitarne 
i łazienkowe, okucia metalowe, zamki metalowe, klamki, rowery, ak-
cesoria do rowerów, artykuły bhp, środki ochrony roślin .

(111) 334827 (220) 2020 01 30 (210) 509678
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) MĄCZKOWIAK AGNIESZKA VIOLETTA MONSERWIS 
CATERING, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Marago Fit
(510), (511) 43 usługi w  zakresie gotowania posiłków, przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
przygotowywanie posiłków i  napojów, udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi cateringu zewnętrznego, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe 
dla szkół .

(111) 334828 (220) 2020 01 30 (210) 509680
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) MĄCZKOWIAK AGNIESZKA VIOLETTA MONSERWIS 
CATERING, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marago Fit catering dietetyczny
(540) 

(591) zielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 05 .03 .14, 11 .01 .02, 11 .01 .04, 27 .05 .04
(510), (511) 43 usługi w  zakresie gotowania posiłków, przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
przygotowywanie posiłków i  napojów, udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi cateringu zewnętrznego, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe 
dla szkół .

(111) 334829 (220) 2020 01 31 (210) 509692
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHEMOBUDOWA
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(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, pokazy towarów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, zarządzanie hotelami, promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie domami 
czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 
usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, wynajmowanie powierzchni w  cen-
trach handlowych, wynajem nieruchomości i majątku, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie finansowa-
nia w  zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nie-
ruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w  zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pomoc w  zakupie nieruchomości, usługi powierni-
cze w  zakresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 
usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z  lokalami do  handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlo-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z  budynkami 
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem 
nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządza-
nie budynkami, 37 budownictwo, budowa fabryk, instalowanie i na-
prawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, 
murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, budownictwo mieszkaniowe, instalowanie 
stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targowych, budowa biur, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków edukacyjnych, 
budowa budynków instytucjonalnych, budowa basenów, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamó-
wienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
budynków przeznaczonych na  zakwaterowanie wakacyjne, budowa 
budynków służby zdrowia, budowa budynków wielorodzinnych, 
budowa części budynków, budowa domów na  zamówienie, budo-
wa instalacji wodociągowych, budowa infrastruktury łącznościowej, 
budowa infrastruktury, budowa i  ustawianie stoisk, podiów i  budek 
wystawowych, budowa i  naprawa magazynów, budowa hal sporto-
wych, budowa galerii, budowa fundamentów budynków, budowa 
fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fa-
bryk na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa lokali socjalnych, budowa kompleksów biznesowych, budo-
wa pływalni, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów me-
dycznych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa szpitali, budowa szkół, budowa sto-
isk wystawowych, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, 
budowa sklepów, budowanie nieruchomości, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi doradcze związane z  wyburzaniem 
budynków, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi budowlane w  zakresie budowania na  po-
trzeby przemysłu, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre-
sie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi 

na  terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 
41 doradztwo zawodowe, edukacja, edukacja zawodowa, kształce-
nie praktyczne [pokazy], organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], sprawdziany edu-
kacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w  zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 badania w dziedzinie budownictwa, pomiary geode-
zyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi 
architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
usługi w  zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, analizy wy-
konalności projektu, doradztwo w  zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, oceny 
techniczne związane z  projektowaniem, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, planowanie projektu, planowanie i  projektowanie 
pomieszczeń do  sprzedaży detalicznej, planowanie i  projektowanie 
obiektów sportowych, planowanie [projektowanie] sklepów, pla-
nowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, projektowanie domów, projektowanie 
budynków przemysłowych, projektowanie centrów handlowych, pro-
jektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków 
o  kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków, projekto-
wanie budowlane, projektowanie hoteli, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi architektoniczne w  zakresie projektowania bu-
dynków komercyjnych, usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi doradcze w zakresie pro-
jektowania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
doradcze związane z  projektowaniem budynków, usługi projekto-
wania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania 
architektonicznego, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi 
planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] 
hoteli, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze 
w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w za-
kresie architektury i  projektowania wnętrz, 43 domy turystyczne, 
motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmo-
wanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej .

(111) 334830 (220) 2020 01 31 (210) 509697
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHEMOBUDOWA KRAKÓW
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, pokazy towarów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, zarządzanie hotelami, promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie domami 
czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 
usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, wynajmowanie powierzchni w  cen-
trach handlowych, wynajem nieruchomości i majątku, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie finansowa-
nia w  zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nie-
ruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w  zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
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ruchomościach, pomoc w  zakupie nieruchomości, usługi powierni-
cze w  zakresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 
usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z  lokalami do  handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlo-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z  budynkami 
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem 
nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządza-
nie budynkami, 37 budownictwo, budowa fabryk, instalowanie i na-
prawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, 
murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, budownictwo mieszkaniowe, instalowanie 
stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targowych, budowa biur, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków edukacyjnych, 
budowa budynków instytucjonalnych, budowa basenów, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamó-
wienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
budynków przeznaczonych na  zakwaterowanie wakacyjne, budowa 
budynków służby zdrowia, budowa budynków wielorodzinnych, 
budowa części budynków, budowa domów na  zamówienie, budo-
wa instalacji wodociągowych, budowa infrastruktury łącznościowej, 
budowa infrastruktury, budowa i  ustawianie stoisk, podiów i  budek 
wystawowych, budowa i  naprawa magazynów, budowa hal sporto-
wych, budowa galerii, budowa fundamentów budynków, budowa 
fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fa-
bryk na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa lokali socjalnych, budowa kompleksów biznesowych, budo-
wa pływalni, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów me-
dycznych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa szpitali, budowa szkół, budowa sto-
isk wystawowych, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, 
budowa sklepów, budowanie nieruchomości, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi doradcze związane z  wyburzaniem 
budynków, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi budowlane w  zakresie budowania na  po-
trzeby przemysłu, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre-
sie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi 
na  terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 
41 doradztwo zawodowe, edukacja, edukacja zawodowa, kształce-
nie praktyczne [pokazy], organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], sprawdziany edu-
kacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w  zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 badania w dziedzinie budownictwa, pomiary geode-
zyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi 
architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
usługi w  zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, analizy wy-
konalności projektu, doradztwo w  zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, oceny 
techniczne związane z  projektowaniem, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, planowanie projektu, planowanie i  projektowanie 
pomieszczeń do  sprzedaży detalicznej, planowanie i  projektowanie 
obiektów sportowych, planowanie [projektowanie] sklepów, pla-
nowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, projektowanie domów, projektowanie 
budynków przemysłowych, projektowanie centrów handlowych, pro-
jektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków 

o  kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków, projekto-
wanie budowlane, projektowanie hoteli, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi architektoniczne w  zakresie projektowania bu-
dynków komercyjnych, usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi doradcze w zakresie pro-
jektowania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
doradcze związane z  projektowaniem budynków, usługi projekto-
wania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania 
architektonicznego, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi 
planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] 
hoteli, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze 
w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w za-
kresie architektury i  projektowania wnętrz, 43 domy turystyczne, 
motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmo-
wanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej .

(111) 334831 (220) 2020 01 31 (210) 509700
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH
(540) 

(591) granatowy
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01, 07 .01 .08
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, pokazy towarów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, zarządzanie hotelami, promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie domami 
czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 
usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, wynajmowanie powierzchni w  cen-
trach handlowych, wynajem nieruchomości i majątku, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie finansowa-
nia w  zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nie-
ruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w  zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pomoc w  zakupie nieruchomości, usługi powierni-
cze w  zakresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 
usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z  lokalami do  handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
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usługi zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlo-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z  budynkami 
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem 
nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządza-
nie budynkami, 37 budownictwo, budowa fabryk, instalowanie i na-
prawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, 
murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, budownictwo mieszkaniowe, instalowanie 
stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targowych, budowa biur, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków edukacyjnych, 
budowa budynków instytucjonalnych, budowa basenów, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamó-
wienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
budynków przeznaczonych na  zakwaterowanie wakacyjne, budowa 
budynków służby zdrowia, budowa budynków wielorodzinnych, 
budowa części budynków, budowa domów na  zamówienie, budo-
wa instalacji wodociągowych, budowa infrastruktury łącznościowej, 
budowa infrastruktury, budowa i  ustawianie stoisk, podiów i  budek 
wystawowych, budowa i  naprawa magazynów, budowa hal sporto-
wych, budowa galerii, budowa fundamentów budynków, budowa 
fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fa-
bryk na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa lokali socjalnych, budowa kompleksów biznesowych, budo-
wa pływalni, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów me-
dycznych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa szpitali, budowa szkół, budowa sto-
isk wystawowych, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, 
budowa sklepów, budowanie nieruchomości, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, usługi doradcze związane z  wyburzaniem 
budynków, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące budownictwa, 
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, usługi budowlane w  zakresie budowania na  po-
trzeby przemysłu, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre-
sie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi 
na  terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 
41 doradztwo zawodowe, edukacja, edukacja zawodowa, kształce-
nie praktyczne [pokazy], organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], sprawdziany edu-
kacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w  zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 badania w dziedzinie budownictwa, pomiary geode-
zyjne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi 
architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
usługi w  zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, analizy wy-
konalności projektu, doradztwo w  zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, oceny 
techniczne związane z  projektowaniem, profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, planowanie projektu, planowanie i  projektowanie 
pomieszczeń do  sprzedaży detalicznej, planowanie i  projektowanie 
obiektów sportowych, planowanie [projektowanie] sklepów, pla-
nowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, projektowanie domów, projektowanie 
budynków przemysłowych, projektowanie centrów handlowych, pro-
jektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków 
o  kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków, projekto-
wanie budowlane, projektowanie hoteli, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi architektoniczne w  zakresie projektowania bu-
dynków komercyjnych, usługi architektoniczne w  zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, usługi doradcze w zakresie pro-
jektowania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi 
doradcze związane z  projektowaniem budynków, usługi projekto-

wania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania 
architektonicznego, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi 
planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] 
hoteli, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze 
w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w za-
kresie architektury i  projektowania wnętrz, 43 domy turystyczne, 
motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmo-
wanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej .

(111) 334832 (220) 2020 01 31 (210) 509701
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 29 .01 .12, 26 .04 .09
(510), (511) 35 organizowanie targów w  celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, wy-
pożyczanie stoisk handlowych, wystawy w  celach handlowych lub 
reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, 
36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem powierzchni biu-
rowej, wynajem powierzchni wystawowej, zarządzanie nieruchomo-
ścią, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
nieruchomości i  majątku, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
wynajem sal wystawowych, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z  lokalami do  handlu detalicznego, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, zarządza-
nie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieruchomo-
ści, zarządzanie budynkami .

(111) 334833 (220) 2020 02 03 (210) 509727
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Pass (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoPOSYTYWNI
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 05 .03 .14, 19 .01 .25, 27 .05 .01, 24 .15 .02, 29 .01 .13
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(510), (511) 35 administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transpor-
tem i recyklingiem odpadów, analizy w zakresie reklamy, doradztwo 
dotyczące reklamy, dystrybucja drukowanych materiałów reklamo-
wych, doradztwo reklamowe i  marketingowe, gromadzenie infor-
macji związanych z  reklamą, kompilacja, produkcja i  rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, organizacja konkursów w  celach 
reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania rekla-
mowe na odbiorców, opracowywanie i  realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, produkcja reklam, reklama i usługi 
reklamowe, zestawienia statystyczne, 40 udzielanie informacji zwią-
zanych z recyklingiem odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpa-
dami [recykling], 42 usługi doradcze związane z  bezpieczeństwem 
środowiska, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko .

(111) 334834 (220) 2020 02 06 (210) 509772
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) BOLEWICZ NATALIA, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINIMALIFE
(510), (511) 16 kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze kie-
szonkowe, kalendarze na  biurko, kalendarze ścienne, kalendarze 
wskazujące dzień tygodnia, kalendarze z  kartkami do  wyrywania, 
stojaki na kalendarz, podkładki na biurko z kalendarzem, stojaki na ka-
lendarze biurkowe, wkłady uzupełniające do  kalendarza, podkładka 
na biurko, arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły papiernicze 
do pisania, artykuły papiernicze na przyjęcia, biurowe artykuły papier-
nicze, albumy na naklejki, naklejki, nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], notatniki samoprzylepne, podkładki samoprzylepne [artykuły 
papiernicze], kieszonkowe notesy, notatniki [notesy], notesy, notesy 
[artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, notesy na zapiski, bloczki 
notatnikowe, etui do notatników, notatniki, notatniki ilustrowane, no-
tatniki w linie, okładki notatników, teczki z notatnikiem i przyborami 
do  pisania [artykuły papiernicze], teczki z  notatnikiem i  przyborami 
do  pisania [zestawy], segregatory, segregatory [artykuły biurowe], 
segregatory biurowe, skoroszyty i segregatory, segregatory na luźne 
kartki, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, albumy dla niemowląt, 
albumy pamiątkowe dla niemowląt, albumy weselne, ilustrowane al-
bumy, książki do rysowania, książki do malowania, okładki książkowe, 
okładki skórzane do terminarzy spotkań, podręczniki [książki], porad-
niki [podręczniki], zakładki do książek z metali szlachetnych, zakładki 
do  stron, zeszyty ćwiczeń, broszury, dzienniki, kartki motywacyjne, 
kartki rocznicowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podzię-
kowania, kartki z życzeniami, karty drukowane, pamiętniki ze skórza-
nymi okładkami, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z  papieru, 
przewodniki drukowane, reklamy drukowane, tatuaże zmywalne, 
ulotki reklamowe, bloczki do notowania, bloczki do zapisywania, tor-
by papierowe do pakowania, artykuły biurowe, czyste flipcharty, czy-
ste papierowe zeszyty, długopisy kolorowe, dozowniki taśmy klejącej 
do użytku domowego lub biurowego, etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], etui na przybory do pisania, klipsy do listów, kołonotatniki, 
kolorowe długopisy, kolorowe ołówki grafitowe, ochronne okładki 
na książki, okładki na terminarze tygodniowe, okładki na zeszyty ćwi-
czeń, ołówki kolorowe, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, 
organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, pisaki do kaligrafii, 
pisaki kolorowe, plany dnia [terminarze], podkładki do papieru do pi-
sania, podkładki na  biurko, podstawki na  długopisy i  ołówki, pod-
stawki do długopisów i ołówków, przekładki do zeszytów, przyborniki 
biurkowe, przyborniki na  biurko, przyciski do  papieru, segregatory 
(materiały biurowe), tablice suchościeralne o właściwościach magne-
tycznych, tablice suchościeralne, taśma klejąca [materiały piśmienne], 
taśma przylepna (dozowniki-) [artykuły biurowe], teczki na dokumen-
ty będące artykułami papierniczymi, terminarze biurkowe, terminarze 
kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze 
roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki do ksią-

żek, nie z metali szlachetnych, zakładki i klipsy do znakowania stron, za-
kładki indeksujące, zakładki papierowe do książek, zakładki do książek, 
zakładki samoprzylepne, zakreślacze, zestawy na biurko, zeszyty, 35 
planowanie strategii marketingowych, gromadzenie informacji zwią-
zanych z reklamą, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama, 
reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama korespon-
dencyjna, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama w  czaso-
pismach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi 
w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, produkcja materiałów 
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i  reklam, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, administrowanie konkursa-
mi w celach reklamowych, agencje reklamowe, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą 
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja 
i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyj-
nych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, promocja towarów i  usług poprzez 
sponsorowanie, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, projektowanie materiałów reklamowych, usłu-
gi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
dystrybucja broszur reklamowych, organizacja konkursów w  celach 
reklamowych, organizacja wystaw do  celów reklamowych, publiko-
wanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów rekla-
mowych, redagowanie tekstów reklamowych .

(111) 334835 (220) 2020 02 04 (210) 509850
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gork
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimna-
styczne, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, 41 usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu .

(111) 334836 (220) 2020 02 11 (210) 509907
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kibasit
(510), (511) 5 suplementy diety, kapsułki ze składnikami mineralnymi .

(111) 334837 (220) 2020 02 11 (210) 509912
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kilugen
(510), (511) 5 suplementy diety w postaci kapsułek stosowanych dla 
zadbania o zdrowe stawy .

(111) 334838 (220) 2020 02 11 (210) 509913
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Arteki
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(510), (511) 5 suplementy diety: kapsułki z olejkiem z witaminą E i ste-
rolami roślinnymi .

(111) 334839 (220) 2020 02 11 (210) 509948
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN JAN SEOPROFI, Więckowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADAM
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, apli-
kacje komputerowe do  pobrania, komputerowe oprogramowanie 
użytkowe, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [gro-
upware], komputerowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie, 
oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramo-
wanie business intelligence, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
oprogramowanie do  analizy danych biznesowych, oprogramowanie 
do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, oprogramowanie do  automatyzacji dokumentów, 
oprogramowanie do automatycznego odkrywania procesów bizneso-
wych [ABPD], oprogramowanie do  obsługi wiadomości błyskawicz-
nych, oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], 
oprogramowanie do obsługi rozległych sieci [WAN], oprogramowanie 
dla nauki, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramo-
wanie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do planowania zaso-
bów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do planowania, opro-
gramowanie do  poczty elektronicznej i  przesyłania wiadomości, 
oprogramowanie do  pobrania, oprogramowanie do  poczty elektro-
nicznej, oprogramowanie do  pracy zespołowej, oprogramowanie 
do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie do smartfonów, 
oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do tech-
nologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uzy-
skiwania dostępu do  treści, oprogramowanie do  wideokonferencji, 
oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do za-
rządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania przed-
siębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami da-
nych, oprogramowanie do  zarządzania wydajnością firmy, 
oprogramowanie do  zarządzania procesami biznesowymi, oprogra-
mowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie komputero-
we do  kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do  pobrania 
z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramo-
wanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów bizne-
sowych, oprogramowanie komunikacyjne i  sieciowe, oprogramowa-
nie komunikacyjne, sieciowe i  do  sieci społecznościowych, 
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne 
do  łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie 
konferencyjne, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytko-
we do  usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za  pośrednic-
twem Internetu, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania 
w  chmurze, oprogramowanie użytkowe do  urządzeń bezprzewodo-
wych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, opro-
gramowanie wspomagające, oprogramowanie wspomagające podej-
mowanie decyzji, platformy edytowania zespołowego w  czasie 
rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], platformy oprogramowania 
do współpracy [oprogramowanie], pobieralne oprogramowanie kom-
puterowe do  zarządzania informacjami, programy komputerowe 
[oprogramowanie do  pobrania], programy komputerowe do  pobra-
nia, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy kom-
puterowe nagrane, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do kom-
puterów, urządzenia do  przetwarzania danych, urządzenia 
do rejestrowania czasu i daty, urządzenia monitorujące, inne niż do ce-
lów medycznych, urządzenia testujące inne niż do celów medycznych, 
42 badania nad oprogramowaniem komputerowym, badania projek-
towe związane z oprogramowaniem, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, do-
radztwo związane z  oprogramowaniem do  systemów komunikacyj-
nych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie kompu-
terowe (aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (instalacje-), 
oprogramowanie komputerowe (projektowanie-), oprogramowanie 
komputerowe (wypożyczanie-), usługi pomocy technicznej związane 
z  oprogramowaniem komputerowym i  aplikacjami, usługi konsulta-
cyjne związane z  oprogramowaniem komputerowym, usługi dorad-
cze związane z  oprogramowaniem używanym w  obszarze handlu 
elektronicznego, rozwiązywanie problemów z  oprogramowaniem 

komputerowym [pomoc techniczna], platformy do  sztucznej inteli-
gencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], zarządzanie projekta-
mi komputerowymi, przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów prze-
twarzania danych, projektowanie i  opracowywanie systemów 
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do  wyświetlania danych, projektowanie i  opracowywanie systemów 
do  przechowywania danych, projektowanie i  opracowywanie syste-
mów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i  przechowywania danych, opracowywanie systemów komputero-
wych, platforma jako usługa [PaaS], chmura obliczeniowa, badania 
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczą-
ce bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania 
systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzę-
tu i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach opro-
gramowania komputerowego, doradztwo w  dziedzinie oprogramo-
wania zabezpieczającego, doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa 
komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputero-
wego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji kompu-
terowych, doradztwo techniczne związane z  zastosowaniem 
i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo technicz-
ne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w  dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
profesjonalne doradztwo w  dziedzinie komputerów, profesjonalne 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi do-
radcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z  projektowaniem oprogramowania komputero-
wego, usługi doradcze i  informacyjne związane z  projektowaniem, 
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowe-
go, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruk-
tury technologii informacyjnej, usługi doradcze i  informacyjne w za-
kresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i  informacyjne 
związane z  integracją systemów komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi dorad-
cze w  dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze 
w zakresie oprogramowania, usługi doradcze w zakresie projektowa-
nia systemów komputerowych, usługi doradztwa informatycznego, 
usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi kon-
sultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne 
w  zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w  zakresie systemów 
komputerowych, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usłu-
gi w  zakresie konsultacji i  doradztwa komputerowego, konsultacje 
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, 
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze ob-
liczeniowej, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, prze-
chowywanie danych elektronicznych, usługi doradztwa w  zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania 
komputerowego, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, zapewnianie oprogramowania 
online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, wypożyczanie opro-
gramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogra-
mowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu i oprogra-
mowania, wynajem programów komputerowych, projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie 
i  rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie i  tworzenie witryn 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i  wdrażanie siecio-
wych stron internetowych na  rzecz osób trzecich, projektowanie 
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie systemów in-
formatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie stron inter-
netowych w celach reklamowych, tworzenie i projektowanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie i  utrzymywanie stron 
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, usługi 
doradcze w  zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi 
projektowania narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowa-
nia systemów przetwarzania danych, usługi projektowania systemów 
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komputerowych, monitorowanie systemów komputerowych do  ce-
lów bezpieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
usługi programowania komputerowego w  zakresie bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i za-
pobiegania zagrożeniom komputerowym, usługi w zakresie monito-
rowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, instalacja, aktualizacja 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostoso-
wanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, in-
stalacja i  konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja, 
konfigurowanie i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, in-
stalacja oprogramowania komputerowego, powielanie programów 
komputerowych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projek-
towaniem i opracowywaniem programów oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla 
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji 
oprogramowania, opracowywanie, aktualizacja i  konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie 
i  testowanie oprogramowania, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do  zarządzania bazami danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania 
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w  dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projek-
towanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i  wdrażanie opro-
gramowania, projektowanie, opracowywanie i programowanie opro-
gramowania komputerowego, tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, 
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach in-
ternetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi podmio-
tów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwa-
rzania danych .

(111) 334840 (220) 2020 02 07 (210) 509981
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) KLUB SPORTOWY WARSAW SIRENS STOWARZYSZENIE 
KOBIECEJ DRUŻYNY FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW SIRENS
(540) 

(591) biały, czarny, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .01 .01, 04 .02 .11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna 
i sportowa, 41 edukacja, rozrywka i sport, instruktaż w zakresie tre-

ningu sportowego, instruktaż w  zakresie ćwiczeń fizycznych, kursy 
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kultura fizyczna, na-
uczanie, trening i  instruktaż sportowy, organizacja turniejów spor-
towych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów 
sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze  sprawnością fizyczną, usługi 
edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne do-
tyczące sportu, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, produkcja filmów, opracowywa-
nie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie 
konkursów i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, 
informacja o  imprezach rozrywkowych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi gier oferowane w  syste-
mie on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, administrowanie [organizacja] usłu-
gami w  zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej 
online w zakresie sportu, usługi rozrywkowe w charakterze meczów 
i  wystaw, dostarczanie informacji sportowych i  rozrywkowych, 
w tym przez Internet i inne media, organizowanie i prowadzenie im-
prez rozrywkowych i  meczów, produkcja i  dystrybucja programów 
radiowych, telewizyjnych i wideo z grami rozrywkowymi i sportowy-
mi za pośrednictwem sieci komunikacyjnej .

(111) 334841 (220) 2019 06 17 (210) 501283
(151) 2020 10 27 (441) 2019 09 02
(732) ADOPEN PLASTIK VE INŞAAT SANAYI ANONIM ŞIRKETI, 
Antalya (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINTECH
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .07 .25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury (sztywne-), 
niemetalowe [budownictwo], asfalt, smoła i bitumy, budynki nieme-
talowe przenośne, pomniki niemetalowe, szkło okienne do  użytku 
w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w bu-
downictwie, okna witrażowe, okiennice niemetalowe, niemetalowe 
ramy do okien szklanych, ramy okienne z tworzyw sztucznych, drzwi 
niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, drzwiowe (pły-
ty-) niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 35 reklama, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, 
mianowicie materiałów budowlanych niemetalowych, rur (sztyw-
nych-) niemetalowych [budownictwo], asfaltu, smoły i  bitumów, 
budynków niemetalowych przenośnych, pomników niemetalowych, 
szkła okiennego do  użytku w  budownictwie, szkła płaskiego wal-
cowanego [okiennego] do  użytku w  budownictwie, okien witrażo-
wych, okiennic niemetalowych, niemetalowych ram do okien szkla-
nych, ram okiennych z  tworzyw sztucznych, drzwi niemetalowych, 
drzwiowych (ościeżnic-) niemetalowych, drzwiowych (płyt-) nieme-
talowych, płyt budowlanych niemetalowych pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować za pośrednictwem sklepów detalicz-
nych, hurtowni, za pomocą mediów elektronicznych lub katalogów 
wysyłkowych .

(111) 334842 (220) 2019 07 03 (210) 501840
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 20
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIMOVIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia jaskry .
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(111) 334843 (220) 2019 07 10 (210) 502123
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIGNOSOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne w  postaci żelu o  działaniu 
znieczulającym na skórę i błony śluzowe .

(111) 334844 (220) 2019 08 06 (210) 503199
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 20
(732) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ 
IM . KS . PIOTRA SKARGI, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krzyżowiec
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, broszu-
ry, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], miesięczniki, kalen-
darze, okólniki religijne, książki z  pieśniami religijnymi, fotografie, 
afisze, plakaty, gazety, albumy, książki, rysunki, koperty, drukowane 
zaproszenia, programy imprez, przewodniki, drukowany materiał 
promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, promowa-
nie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji 
chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na  promowanie 
działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci 
komputerowych i  stron internetowych, usługi w  zakresie publiko-
wania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w  zakresie 
ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjal-
nych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych dotyczących działalności 
i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków 
przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowa-
nych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami 
danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputero-
wych bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów, informacja dotycząca ww . usług, w tym 
prezentowana on-line, 36 zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, 
zbiórki funduszy i  sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, usługi organizowania zbiórki funduszy, orga-
nizowanie wydarzeń mających na  celu zbieranie funduszy na  cele 
charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym 
osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, organizowa-
nie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, informacja dotycząca 
ww . usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, 
organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizo-
wanie i  rezerwowanie wycieczek ze  zwiedzaniem, usługi organiza-
cji podróży o  charakterze religijnym, usługi w  zakresie organizacji 
zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania wyjazdów 
turystycznych o  charakterze religijnym, informacja dotycząca ww . 
usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie zjazdów, se-
minariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dys-
kusyjnych, organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i po-
chodów, usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, 
edukacja, edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religij-
nych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowa-
nie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja czasopism, 
publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów drukowanych 
i  publikacji drukowanych, publikowanie elektroniczne, udostęp-
nianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie 
publikacji biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, usługi wydawnicze, w  tym elektroniczne usługi wydawnicze, 
wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i  nieperiodycznych, innych niż teksty re-
klamowe, informacja dotycząca ww . usług, w tym prezentowana on-
-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla piel-
grzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych 
o  charakterze religijnym, informacja dotycząca ww . usług, w  tym 
prezentowana on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji 
o religii, organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie cere-
monii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe, doradztwo 
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww . 
usług, w tym prezentowana on-line .

(111) 334845 (220) 2019 08 12 (210) 503392
(151) 2020 02 04 (441) 2019 10 21
(732) BORKOWICZ DOMINIK DB4 MANAGEMENT, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAFFASHION
(510), (511) 5 suplementy diety, 8 przybory do układania włosów, elek-
tryczne urządzenia do  układania włosów, pęsety, pęsety do  sztucz-
nych rzęs, przybory do manicure i pedicure, przyrządy ręczne do ko-
smetycznej pielęgnacji brwi, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacje 
kamieni szlachetnych, akcesoria do biżuterii, biżuteria będąca wyroba-
mi z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, biżuteria damska, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżu-
teria ze złota, biżuteria ze złotem, imitacja biżuterii, 16 afisze, plakaty, 
bilety wstępu, czasopisma branżowe, druki handlowe, drukowane 
materiały piśmienne, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, książki, 
plakaty reklamowe, publikacje drukowane, reklamy drukowane, ulot-
ki, zaproszenia, 18 kosmetyczki, stylowe torebki, skórzane torebki, 
tekstylne torby na zakupy, torby na ramię, torby płócienne, torebki, 21 
aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory do ma-
kijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu (szpatułki), aplikatory 
do nakładania makijażu oczu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakła-
dania makijażu, przyrządy do  demakijażu, rękawice do  peelingu, 25 
bandany, czapki (nakrycia głowy), opaski na głowę, akcesoria na szyję, 
apaszki (chustki), bielizna, bikini, biustonosze, bluzki, bluzy dresowe, 
body (bielizna), body (odzież), damskie koszule nocne, damskie luź-
ne topy, dolne części ubrań (odzież), dżinsy, garnitury, golfy (odzież), 
kombinezony, kostiumy, koszule, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, kurtki, ogrodniczki, legginsy, majtki, minispódniczki, na-
rzutki na ramiona, odzież damska, okrycia wierzchnie (odzież), paski, 
piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, półgolfy, rękawiczki, skarpetki, 
skóra (odzież ze-), spodenki, spódnice, spodnie, stringi, sukienki dam-
skie, swetry, szaliki, szlafroki, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, topy 
(odzież), ubrania codzienne, buty damskie, 26 gumki do włosów, 35 
kampanie marketingowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, 
organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkur-
sów w  celach reklamowych, organizowanie i  przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w  Internecie, promocja online sieci komputerowych i  stron interne-
towych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich, publikacja treści reklamowych, 
reklama .

(111) 334846 (220) 2019 09 16 (210) 504501
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSE STUDIO Yoga . Pilates . PT .
(540) 

(591) czarny, jasnoróżowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów 
dietetycznych, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej 
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w  związku ze  sprzętem do  fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artyku-
łów sportowych, zarządzanie i  doradztwo w  sprawach działalności 
gospodarczej, pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, doradz-
two i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
zarządzanie działalnością handlową, promowanie wydarzeń specjal-
nych, 41 usługi w zakresie sportu i kultury, usługi edukacyjne zwią-
zane z  jogą, trening medytacji, trening jogi, nauczanie i  szkolenia, 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka pilatesu, trening oso-
bisty, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów 
internetowych w  zakresie diet, zapewnianie kursów edukacyjnych 
związanych z dietą, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], usłu-
gi sportowe i  w  zakresie fitnessu, treningi zdrowotne i  treningi fit-
ness, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], 
usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi do-
radcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej [fitness klub], usługi w zakresie treningu fizycz-
nego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakre-
sie treningu kondycyjnego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, 
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję, usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness 
za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych z  tre-
ningiem fizycznym za  pośrednictwem strony internetowej online, 
obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, edukacja sportowa, organizowa-
nie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, 
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, świadczenie usług 
sportowych i rekreacyjnych, usługi trenerskie w zakresie zajęć spor-
towych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi 
trenerów osobistych, 44 usługi dietetyków, masaż, masaż sportowy, 
informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabili-
tacja, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, pilates 
terapeutyczny, opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i  sprzętu do  rehabilitacji 
fizycznej, udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, poradnictwo dietetyczne, doradz-
two dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczo-
ne przez dietetyków, planowanie i  nadzorowanie diet odchudzają-
cych, usługi doradcze związane z dietą, usługi w zakresie planowania 
diety odchudzającej, doradztwo w  zakresie dietetyki i  odżywiania, 
doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, udzielanie informacji 
związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informa-
cji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne] .

(111) 334847 (220) 2019 09 23 (210) 504735
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 28
(732) IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OR GA NIS
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, niebieski, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 
26 .01 .12, 26 .01 .13, 26 .01 .18, 26 .01 .22, 01 .13 .15, 26 .05 .04, 26 .13 .01

(510), (511) 35 sprzedaż przez Internet: suplementów diety, natu-
ralnych suplementów diety, produktów ziołowych, ziół, żywności, 
żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, zdrowych prze-
kąsek, w  tym żywności liofilizowanej, ceramiki użytkowej i  akceso-
riów ceramicznych, herbat i herbat ziołowych, kosmetyków, w tym 
kosmetyków ziołowych i naturalnych, świec ziołowych, w tym świec 
ziołowych Indian Hopi, świec ozdobnych, olejów, syropów, w tym sy-
ropów z owoców i kwiatów .

(111) 334848 (220) 2019 09 28 (210) 504974
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) TURZA BERNARD, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F’ NonProfitBank
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe .

(111) 334849 (220) 2019 10 09 (210) 505442
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 13
(732) PROMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) p promatec
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 analizatory składu żywności, zwłaszcza mięsa, będą-
ce częścią linii produkcyjnej, stacje przygotowania solanek będące 
urządzeniem wspomagającym produkcję wyrobów mięsnych, ma-
sownice próżniowe mające zastosowanie w zakładach przetwórstwa 
mięsnego, klipsownice do wędlin, kiełbas, wyrobów mięsnych, elek-
tryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne maszynki do miele-
nia żywności do użytku handlowego, elektryczne maszynki do mie-
lenia żywności do  użytku przemysłowego, elektryczne maszyny 
do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, 
elektryczne maszyny do  mielenia, rozdrabniania żywności, w  tym 
mięsa, elektryczne miksery do  żywności, elektryczne urządzenia 
do wypełniania kiełbasy, maszyny do formowania żywności, maszy-
ny do  mieszania formowania żywności, maszyny do  panierowania 
żywności, maszyny do  krojenia żywności, przeznaczone do  użytku 
komercyjnego, maszyny do krojenia żywności w plastry [przemysło-
we], maszynki do mięsa [elektryczne] do użytku przemysłowego, ma-
szyny do przetwarzania mięsa, maszyny do produkcji sera, maszyny 
przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny elektro-
mechaniczne do przygotowywania żywności lub napojów, maszyny 
do wyrabiania kiełbas, urządzenia do cięcia mięsa, urządzenia do na-
dziewania wyrobów mięsnych, urządzenia do  nacinania wyrobów 
mięsnych, zwłaszcza kiełbas, maszyny do pakowania i produkcji ma-
teriałów opakowaniowych, 11 urządzenia wędzarnicze, urządzenia 
służące do pieczenia wędzarniczego, urządzenia służące do suszenia 
wędzarniczego, urządzenia służące do  gotowania wędzarniczego, 
instalacje do podgrzewania żywności, instalacje do pieczenia, piece 
do pieczenia, suszarki do systemów chłodniczych, skrzynki na mięso 
[chłodzące], urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, urzą-
dzenia do  wędzenia żywności, wentylowane szafki do  przechowy-
wania mięsa [chłodzące], piekarniki obrotowe, dymogeneratory, 22 
siatki dla przemysłu spożywczego, w  tym do  wyrobów mięsnych, 
wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka z włókien naturalnych 
i syntetycznych, siatki elastyczne i nieelastyczne stosowane w prze-
myśle spożywczym, klipsy i  pętelki do  wyrobów spożywczych, 
29 osłonki do  kiełbas [syntetyczne], osłonki kiełbas, naturalne lub 
sztuczne, naturalne i  sztuczne osłonki do  kiełbas, jelita do  wyrobu 
wędlin, 37 usługi dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy maszyn 
do przeróbki i/lub obróbki mięs i wędlin oraz maszyn do nadziewa-
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nia, kapslowania, opakowywania kiełbas oraz wszelkiego rodzaju 
maszyn stosowanych w przemyśle mięsnym i spożywczym .

(111) 334850 (220) 2019 10 21 (210) 505827
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TATA W TARAPATACH
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane, 
naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne, naświetlone, 
nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, nagrania magnetyczno-
-optyczne, nagrania w  formie stałej, audiowizualne urządzenia dy-
daktyczne do nauczania, książki i publikacje elektroniczne, programy 
komputerowe [software] do  gier elektronicznych do  pobrania przez 
Internet i za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, dyski i pu-
blikacje multimedialne, nagrania i  publikacje multimedialne, dyski 
do  odczytu laserowego, dyski i  publikacje wideo, oprogramowanie 
komputerowe, programy komputerowe, nagrania cyfrowe, nośniki 
do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/
lub informacji, aparaty i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji 
dźwięków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, hologramy, dyskietki, 
nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki, dyski do  nagrywania, płyty 
kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy audio, kasety magnetofo-
nowe, taśmy wideo, dyski laserowe, płyty kompaktowe-interaktywne 
dyski CD-ROM, cyfrowe dyski wideo, aparaty i narzędzia komunikacyj-
ne, telefony, mobilne urządzenia telefoniczne, ładowarki, ładowarki 
do  telefonów komórkowych, zestawy bezprzewodowe do  telefo-
nów komórkowych, oprogramowanie gier komputerowych do  uży-
cia na telefonach komórkowych i przenośnych, szafy karaoke, części 
i  osprzęt wszystkich wyżej wymienionych towarów, nagrane płyty 
kompaktowe, płyty DVD oraz inne nośniki elektroniczne i  cyfrowe 
obejmujące gry, dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do po-
bierania, nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne do pobie-
rania, dyski wideo i publikacje elektroniczne do pobierania, 38 usługi 
nadawania programów telewizyjnych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja programów radiowych, nadawanie programów 
telewizji satelitarnej, telewizja kablowa, łączność telefoniczna, interak-
tywne usługi telefoniczne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości 
przez telefon, usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych, 
telefonów, Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal i  sieci 
elektrycznej, usługi telefoniczne, 41 usługi szkoleniowe i rozrywkowe, 
publikowanie, rozrywka, edukacja i instruktaż poprzez radio i telewizję 
lub dotyczący radia i telewizji, usługi edukacyjne i rozrywkowe w po-
staci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych, satelitarnych 
i  internetowych, produkcja, prezentacja i  wypożyczanie programów 
telewizyjnych i  radiowych, filmów kinowych, widowisk, programów 
telewizji kablowej, satelitarnej oraz nagrań dźwiękowych i  wideo 
oraz udostępnianie programów internetowych nie  do  pobrania, 
publikowanie, produkcja i  wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i  instruktażowych, interaktywne konkursy telefoniczne, zapewnianie 
i  dostarczanie edukacji i  rozrywki za  pośrednictwem radia, telewizji, 
satelity, łączy kablowych, telefonu, sieci komputerowej i  Internetu, 
organizowanie spektakli, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagra-
nych spektakli filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
taśm wideo i dysków wideo, radiowe programy rozrywkowe, telewi-
zyjne programy rozrywkowe, rozrywka kinowa, rozrywka teatralna, 
pokazy gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny 
udział publiczności, rozrywka interaktywna przystosowana do telefo-
nów komórkowych, gry internetowe, obsługa loterii i gier losowych, 
usługi w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn, obsługa salonów 
gier, usługi kasyna, gry karciane i  turnieje w kasynach, zawody, kon-
kursy, gry i lub widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, 
komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez inne 
media elektroniczne, cyfrowe i  analogowe, na  żywo, elektronicznie, 
poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on-line oraz za  po-
średnictwem telewizji, organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń 
w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, pro-
dukcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, gier, pokazów 
gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, 
imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedsta-
wień na żywo i imprez z udziałem publiczności, organizacja, produkcja 
i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci komórkowych lub 

komputerowych w  celach rozrywkowych i/lub edukacyjnych, udo-
stępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci 
komputerowych, zapewnianie interaktywnych gier i  konkursów wy-
korzystujących rozpoznawanie głosu, konkursy i quizy udostępniane 
przez telefony i telefony komórkowe, prowadzenie i organizacja kon-
kursów przez telefon, konkursy, quizy i  loterie udostępniane on-line, 
obsługa loterii i gier losowych .

(111) 334851 (220) 2019 12 30 (210) 508594
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) BODZIONY RAFAŁ KINGWEB, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINGWEB
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .09 .03
(510), (511) 35 pozycjonowanie stron internetowych w  celach han-
dlowych i reklamowych, marketing internetowy, reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, indeksowanie stron internetowych w  celach 
handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych, 
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usłu-
gi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
tworzenie komputerowych baz danych, usługi content marketing, 
copywriting, produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach mar-
ketingowych, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w  dziedzinie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji multi-
medialnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania 
komputerowego, pisanie programów komputerowych, projekto-
wanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, 
programowanie oprogramowania do platform internetowych, two-
rzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, doradz-
two związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, 
tworzenie, utrzymywanie i  hosting stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych, aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii telekomunikacyjnej, usługi projektowania grafiki komputerowej, 
usługi w zakresie grafiki komputerowej, projektowanie grafiki i barw 
firmowych dla potrzeb tożsamości firm .

(111) 334852 (220) 2019 10 25 (210) 506042
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) MK DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK DEVELOPER
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 36 administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, 
wynajmowanie i  wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w  zakresie nie-
ruchomości z  funduszy własnych i  powierzonych, usługi dewe-
loperskie-kompleksowej organizacji procesów inwestycyjnych 
obejmujące pozyskiwanie nieruchomości, załatwianie formalności, 
pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków 
finansowych klientów, organizację procesu budowy i  przeniesie-
nie własności nieruchomości, usługi tworzenia wspólnego kapitału 
w  zakresie inwestowania w  nieruchomości, usługi powiernictwa 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, wycena nieruchomości, 
37 usługi budowlane, usługi budowlane w  zakresie infrastruktury 
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technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi budowlane 
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane 
remontowe, usługi budowlane konserwacyjne, nadzór budowlany, 
usługi w  zakresie funkcji generalnego wykonawcy i  inwestora za-
stępczego robót budowlanych .

(111) 334853 (220) 2019 09 05 (210) 504153
(151) 2020 11 24 (441) 2020 08 10
(732) E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Owczarnia (PL);
BILEWSKA PATRYCJA PLT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFLUENCER’S TOP WWW .ALLABOUTLIFE .PL
(540) 

(591) biały, jasnopomarańczowy, żółty, ciemnopomarańczowy, 
czerwony, różowy, zielony, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 26 .01 .15, 01 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 02 .09 .20
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, plakaty, 
afisze, foldery, prospekty, kalendarze, fotografie, nalepki, materiały 
piśmienne, etykiety z  papieru, samoprzylepne etykiety drukowane, 
etykiety przylepne z papieru, pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, 
pudełka z papieru, 35 organizowanie i prowadzenie konkursów w ce-
lach reklamowych, administrowanie konkursami w  celach reklamo-
wych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi 
w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, 38 przesyłanie informacji 
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informa-
tyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, przydzielanie dostępu do  baz danych, łączność poprzez 
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp 
do  treści stron internetowych i  portali, usługi poczty elektronicznej, 
natychmiastowego powiadamiania i  wiadomości tekstowych, prze-
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefo-
nii komórkowej i  telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń 
z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 41 organizowanie i  prowadzenie konkursów, 
organizacja konkursów edukacyjnych, administrowanie konkursami, 
organizowanie konkursów za  pośrednictwem Internetu, usługi roz-
rywkowe związane z konkursami, dostarczanie rozrywki za pośrednic-
twem Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie 
on-line, dostarczanie informacji o rozrywce, usługi organizacji imprez 
artystycznych, estradowych, rekreacyjnych .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334854 (220) 2020 01 31 (210) 509686
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 09
(732) UCANCOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U UCanCommerce
(540) 

(591) szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 10 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania kompu-
terowego, 35 przetwarzanie danych, doradztwo związane z  prze-
twarzaniem danych, 42 usługi doradztwa informatycznego, hosting 
portali sieciowych, zarządzanie stronami internetowymi dla osób 
trzecich, projektowanie i  opracowywanie systemów komputero-
wych, analizy systemów komputerowych .

(111) 334855 (220) 2020 01 31 (210) 509694
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 09
(732) MIKLAS ANETA ASPAZJA LICZĘ SIĘ ZE SŁOWAMI, Dąbrowa 
Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LICZĘ SIĘ ZE SŁOWAMI ANETA MIKLAS
(540) 

(591) grantowy
(531) 16 .01 .06, 20 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe .

(111) 334856 (220) 2020 01 31 (210) 509696
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 09
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLYFIX
(540) 

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 kleje poliuretanowe, kleje kontaktowe, kleje do  ta-
petowania, kleje do  szkła, kleje i  preparaty klejące przeznaczone 
dla przemysłu, kleje do  płytek ściennych, kleje do  celów konstruk-
cyjnych, kleje do  wykańczania i  gruntowania, preparaty klejące 
do użytku w budownictwie, preparaty chemiczne do uszczelniania, 
mieszanki uszczelniające do  celów budowlanych [chemiczne], kle-
je przemysłowe do  użytku w  powlekaniu i  uszczelnianiu, silikony, 
akryle wielofunkcyjne, dyspersje polimerów, 17 szczeliwa z poliure-
tanu, pianka poliuretanowa do  celów izolacyjnych, pianka poliure-
tanowa [półprzetworzona], pianka poliuretanowa o niskiej gęstości 
do  uszczelniania, kleje izolacyjne, klejące mieszanki uszczelniające, 
uszczelnienia wodoodporne, masy uszczelniające, materiały uszczel-
niające, mieszanki uszczelniające do  uszczelniania pęknięć, mem-
brany uszczelniające niemetalowe, materiały uszczelniające i  izo-
lacyjne, związki chemiczne do  uszczelniania przecieków, materiały 
do uszczelniania okien i drzwi, akrylowe żywice [półprodukty], wy-
pełnienia do szczelin kompensacyjnych .

(111) 334857 (220) 2020 02 01 (210) 509703
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 09
(732) MASHKO VOLHA PREMIUM LAB+, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cheybio
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zestawy ko-
smetyków, kosmetyki naturalne, maski kosmetyczne, kremy kosme-
tyczne, olejki mineralne [kosmetyki], kosmetyki do  włosów, kremy 
kosmetyczne odżywcze, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, maseczki 
do skóry [kosmetyki], kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, toniki ko-
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smetyczne do twarzy, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 
olejki do ciała i twarzy, kosmetyczne żele pod oczy, żelowe płatki pod 
oczy do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do włosów, 
serum do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], środki nawilżające do  twarzy [kosmetyki], olejki do  twarzy, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne 
do  pielęgnacji twarzy, serum do  twarzy do  celów kosmetycznych, 
emulsje do  twarzy, preparaty kosmetyczne do  włosów i  skóry gło-
wy, serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetyczne-
go, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do  użytku 
miejscowego na twarzy, szampony, szampony do włosów, odżywki 
do  włosów, odżywki pielęgnacyjne do  włosów, olejek do  włosów, 
olejek ułatwiający czesanie, 5 produkty farmaceutyczne, substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające 
i  zwiększające apetyt do  celów medycznych, błonnik pokarmowy, 
dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty ziołowe, mi-
neralne suplementy diety, suplementy wpływające na  opóźnienie 
procesów starzenia, suplementy zawierające niezbędne kwasy tłusz-
czowe, preparaty medyczne na odchudzanie, odżywcze suplementy 
diety, preparaty witaminowe, probiotyki, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety w postaci 
proszków, granulatów, kapsułek, tabletek, olejów, płynów, suplemen-
ty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety z  białkiem sojowym, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety sporządzone głównie z  minerałów, suplementy 
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające 
się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, pre-
paraty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety 
składające się głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do  celów leczniczych, mieszane preparaty witaminowe, 
dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i  mineralne, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
rozpowszechnianie materiałów, reklama za  pośrednictwem Inter-
netu, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży kosmety-
ków, suplementów diety, preparatów witaminowych i medycznych, 
dietetycznej żywności i  napojów, sprzedaż internetowa kosmety-
ków, suplementów diety, preparatów witaminowych, dietetycznej 
żywności i napojów, reklama suplementów diety, kosmetyków, pre-
paratów witaminowych, dietetycznej żywności i  napojów, usługi 
prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży farmaceutyków, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi .

(111) 334858 (220) 2020 02 03 (210) 509715
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) LANGOWSKI ARTUR ARC COMPANY P .H .U ., Rogóźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fuchman .pl ARC
(540) 

(591) biały, szary, czarny, żółty, niebieski, brązowy, czerwony
(531) 02 .01 .25, 14 .05 .02, 14 .05 .18, 14 .05 .14, 14 .07 .01, 14 .07 .09, 14 .07 .11, 
14 .07 .15, 20 .01 .09, 02 .09 .16, 09 .07 .21, 09 .03 .17, 09 .03 .03, 09 .09 .01, 
24 .09 .02, 24 .09 .05, 24 .09 .07, 24 .07 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 29 .01 .15

(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, 
budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, 
budowa stoisk i  sklepów targowych, budownictwo, budownictwo 
podwodne, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, cie-
sielstwo, czyszczenie budynków od  wewnątrz, czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie komi-
nów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, 
dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w  instalacjach elektrycznych, in-
formacja o  naprawach, instalacja i  naprawa sprzętu ochrony prze-
ciwpowodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, 
konserwacja i  naprawa maszyn, instalowanie i  naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie 
i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadnia-
nia, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, 
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowa-
nie, konserwacja i  naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie 
budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, 
konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów 
silnikowych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwa-
cja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowlane, lakierowa-
nie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, ładowanie baterii tele-
fonów komórkowych, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, 
montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, montaż 
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, 
mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotogra-
ficznych, naprawa i  konserwacja projektorów filmowych, naprawa 
i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, 
naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, 
naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa 
podwodna, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy tapicerskie, 
nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów mu-
zycznych, odśnieżanie, ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, po-
nowne cynowanie, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch 
tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów 
i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowa-
cja mebli, renowacja odzieży, rozbiórka budynków, smarowanie po-
jazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów 
muzycznych, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu 
pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, 
tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnic-
twie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni 
drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rol-
nictwa, akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, usługi doładowywa-
nia pojazdów elektrycznych, usługi doradztwa budowlanego, usługi 
eksploatacji kamieniołomów, usługi elektryków, usługi hydraulicz-
ne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi porządkowania domów 
[sprzątanie], usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie napełniania 
kartridżów na tusz, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wul-
kanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem koparek 
podsiębiernych, wynajem pomp do  drenażu, wynajem pralek, wy-
najem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do czyszczenia dróg, 
wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożycza-
nie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, 
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, 
zamiatanie dróg .

(111) 334859 (220) 2020 02 03 (210) 509724
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Pass (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ekoPOSytywni
(510), (511) 35 administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transpor-
tem i recyklingiem odpadów, analizy w zakresie reklamy, doradztwo 
dotyczące reklamy, dystrybucja drukowanych materiałów reklamo-
wych, doradztwo reklamowe i  marketingowe, gromadzenie infor-
macji związanych z  reklamą, kompilacja, produkcja i  rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, organizacja konkursów w  celach 
reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania rekla-
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mowe na odbiorców, opracowywanie i  realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, produkcja reklam, reklama i usługi 
reklamowe, zestawienia statystyczne, 40 udzielanie informacji zwią-
zanych z recyklingiem odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpa-
dami [recykling], 42 usługi doradcze związane z  bezpieczeństwem 
środowiska, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko .

(111) 334860 (220) 2020 02 03 (210) 509737
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Powroźnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GALICJANKA MUSZYNA
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodo-
we, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapa-
chowymi, napoje bezalkoholowe, w  tym z  udziałem wód mineral-
nych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i  koktajle 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne .

(111) 334861 (220) 2020 02 03 (210) 509742
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel łódź
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele, 
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapew-
nieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szyb-
kiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań 
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń .

(111) 334862 (220) 2020 02 03 (210) 509745
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium sopot
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele, 
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapew-
nieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szyb-
kiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań 
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń .

(111) 334863 (220) 2019 09 09 (210) 504262
(151) 2020 02 12 (441) 2019 10 21
(732) STAWICKA EWA STAWICKA MANAGEMENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evi Medi Spa Klinika J . Stawicki
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .19, 
26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 24 .17 .20
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków i  artykułów toaletowych, 44 
usługi kosmetyczne, usługi medyczne i paramedyczne .

(111) 334864 (220) 2019 08 22 (210) 503713
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Cytrynówka Lemon

(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy, żółty
(531) 05 .05 .10, 05 .05 .20, 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334865 (220) 2019 08 22 (210) 503712
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPANE-BROWAR WATRA
(540) 

(531) 06 .01 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 29 zupy, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne prze-
znaczone do bezpośredniego spożycia z owoców, z warzyw, produk-
tów mlecznych, mięsa, ryb, kiszona kapusta i kiszone ogórki, kiszone 
warzywa kimchi, sałatki warzywne, warzywa gotowane, konserwo-
wane, suszone, warzywa w puszkach, wyroby mięsne, wędliny, sma-
lec, sery, kompoty, 30 wyroby cukiernicze i  piekarnicze, słodycze, 
napoje na bazie czekolady, kakao, kawy, miód, melasa (syropy), lody, 
keczup, majonez, musztarda wyroby czekoladowe, praliny, potrawy 
na bazie mąki, 31 rośliny zbożowe i produkty rolne, nasiona, ziarna, 
produkty ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, owoce cytru-
sowe, nasiona, rośliny i kwiaty, 32 napoje bezalkoholowe, wody mi-
neralne . wody stołowe, soki, piwo, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za  pośrednictwem internetu: 
produktów spożywczych, gotowych dań, przetworów owocowych 
i warzywnych, napojów, napojów alkoholowych, piwa, wyrobów gar-
mażeryjnych, wyrobów mięsnych, wędlin, wyrobów na bazie mąki, 
kompotów, smalcu, 41 organizowanie i prowadzenie balów, przyjęć 
i koncertów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 43 
usługi hotelarskie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna, wynajmo-
wanie sal na  posiedzenia, mityngi, narady, imprezy okolicznościo-
we, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń, usługi 
w zakresie zaopatrywania w żywność (catering) .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334866 (220) 2019 08 22 (210) 503711
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Bimber Moon
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(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy, niebieski
(531) 05 .05 .10, 05 .05 .20, 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334867 (220) 2019 08 22 (210) 503709
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Miodula Honey
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy, żółty
(531) 05 .05 .10, 05 .05 .20, 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334868 (220) 2019 08 22 (210) 503706
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Śliwowica Plum
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy, fioletowy
(531) 05 .05 .10, 05 .05 .20, 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334869 (220) 2019 08 22 (210) 503704
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Przepalanka Fire Carmel
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy
(531) 05 .05 .10, 05 .05 .20, 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 
29 .01 .14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334870 (220) 2019 08 22 (210) 503703
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Wiśniówka Cherry
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy, czerwony
(531) 05 .05 .10, 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 
05 .05 .20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334871 (220) 2019 08 22 (210) 503701
(151) 2020 02 21 (441) 2019 11 04
(732) GRYNIEWICZ-GŁOWACKA PATRYCJA, Zakopane (PL);
KRZYŚCIAK DAMIAN, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIANKA Polish Premium Litworówka Polish Litwor 
Wódka Smakowa
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(540) 

(591) biały, czarny, złoty, brązowy, zielony
(531) 06 .01 .04, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 05 .05 .10, 
05 .05 .20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334872 (220) 2020 06 16 (210) 514783
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) CEBEŃKO MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMAS
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do po-
brania, nagrania wideo z muzyką, dyski optyczne z muzyką, nagrane 
płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z Inter-
netu, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, nagrania 
wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostar-
czona z Internetu, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania 
plików z muzyką cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana 
z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostęp-
niana na witrynach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobra-
nia z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach .

(111) 334873 (220) 2020 02 25 (210) 510630
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) WOJ-ART . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woj art www .wojart .com
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoróżowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .19

(510), (511) 37 betonowanie, brukarstwo i  kafelkowanie, budowa 
biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków edukacyj-
nych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, budowa budynków na  zamówienie, 
budowa budynków produkcyjnych i  przemysłowych, budowa bu-
dynków służby zdrowia, budowa budynków wielorodzinnych, bu-
dowa części budynków, budowa domów, budowa domów na  za-
mówienie, budowa dróg, budowa dróg na  zamówienie, budowa 
hal sportowych, budowa fundamentów, budowa fabryk, budowa 
fundamentów budynków, budowa i naprawa magazynów, budowa 
infrastruktury, budowa instalacji wodociągowych, budowa instalacji 
wykorzystujących energie geotermiczną, budowa jezdni, budowa 
lokali socjalnych, budowa kominów, budowa konstrukcji stalowych 
na  budynki, budowa lokali socjalnych, budowa mostów, budowa 
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, 
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do ce-
lów rekreacyjnych, budowa obiektów medycznych, budowa obiek-
tów publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa obiektów 
sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa podłóg, 
budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkal-
nych, budowa ścian, budowa ścian działowych we  wnętrzach, bu-
dowa ścianek działowych, budowa sklepów, budowa szkół, budowa 
szpitali, budowa szybów wentylacyjnych, budowa z zastosowaniem 
ciężkiego sprzętu, budownictwo komercyjne, budownictwo miesz-
kaniowe, budownictwo przemysłowe, burzenie konstrukcji, doradz-
two inżynieryjne, dekarstwo, doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i  budynków, instalacja izolacji termicznej w  budyn-
kach, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach, 
i  w  konstrukcjach, instalacja osprzętu i  wyposażenia w  budynkach, 
instalacja pokryć dachowych, instalacja prefabrykatów elementów 
budowlanych, izolacja dachów, izolacja ścian wewnętrznych i  ze-
wnętrznych, sufitów i  dachów, izolowanie budynków, izolowanie 
budynków w  trakcie budowy, izolowanie dachów, kopanie studni, 
kopanie ziemi, konstrukcja i naprawa budynków, malowanie, malo-
wanie budynków, malowanie domów, malowanie powierzchni we-
wnętrznych i  zewnętrznych, montaż deskowania do  betonowania, 
montaż konstrukcji budynków, montaż izolacji do budynków, mon-
taż ogrodzeń, montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji 
centralnego ogrzewania, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, 
montaż instalacji na  placach budowy, montaż instalacji kanaliza-
cyjnych, gazowych i  wodociągowych, instalowanie, konserwacja 
i  naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), 
montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, montaż płyt ścien-
nych, montaż podłóg drewnianych, montaż szalunku do betonowa-
nia, murarstwo, nakładanie wylewki posadzkowej, prace budowlane 
w  zakresie konstrukcji stalowych, przekopywanie, przygotowanie 
terenu, regulacja nachylenia gruntu, rozbiórka budynków, rozbiórka 
dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusz-
towań, stabilizacja gruntu, stawianie fundamentów, tynkowanie, 
układnie dachówek i płytek łupkowych, układanie i zakopywanie ka-
bli, układanie nawierzchni drogowych, układanie przewodów głów-
nych, usługi budowlane, usługi budowlane i  konstrukcyjne, usługi 
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w za-
kresie budowania na potrzeby przemysłu, usługo budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych, usługi demontażu, uszczelnianie 
budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi generalnych wy-
konawców budowlanych, uszczelnianie budynków podczas budowy, 
wyrównywanie betonu, wyrównywanie terenu budowy, zbrojenie 
budynków, instalacja pokryć dachowych, budowlany sprzęt (wyna-
jem), wynajem maszyn budowlanych, wynajem maszyn, narzędzi 
i urządzeń do użytku w budowie budynków, 42 grafika artystyczna, 
planowanie przestrzenne wnętrz, projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie budyn-
ków, projektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie 
budynków przemysłowych, projektowanie dekoracji wnętrz, projek-
towanie wnętrz dla sklepów, projektowanie domów, projektowanie 
hoteli, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie przestrze-
ni biurowych, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, pro-
jekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, usłu-
gi projektowania architektonicznego, usługi projektowania wnętrz 
budynków, usługi projektowania wspomaganego komputerowo 
w  zakresie projektów budowlanych, usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z  nieru-
chomości, usługi w  zakresie architektury i  projektowania wnętrz, 



82 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie 
projektowana budynków, usługi w  zakresie projektowania układu 
pomieszczeń biurowych, usługi w  zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
domowych, usługi w zakresie projektowania domów, projektowanie 
wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków .

(111) 334874 (220) 2015 05 19 (210) 442678
(151) 2020 08 26 (441) 2015 08 31
(732) ATLANTIKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKŁAD KONSERW
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe z  wyjątkiem mebli, 
broszury, bloki do pisania, czasopisma, fotografie, kalendarze, kata-
logi, materiały drukowane, materiały piśmienne, książki, materiały 
piśmienne, notatniki, oprawy, papier do pisania, publikacje, pudełka 
kartonowe lub papierowe, teczki, skoroszyty, zeszyty, opakowania 
do butelek z tektury lub papieru, wydruki graficzne, wyroby z karto-
nu, pudełka kartonowe lub papierowe, 29 anchois, filety rybne, grzy-
by konserwowane, homary nieżywe, kandyzowane owoce, kiełbasy, 
przetwory jarzynowe, kawior, koncentraty bulionu, krewetki nieży-
we, krewetki różowe nieżywe, langusty nieżywe, małże jadalne nie-
żywe, olej z oliwek jadalny, oliwki konserwowane, ostrygi nieżywe, 
przekąski na bazie owoców, żywność produkowana z ryb, sardynki, 
śledzie, skorupiaki nieżywe, rybne potrawy, żywność produkowana 
z ryb, ryby nieżywe, ryby solone, tuńczyk,żywność przygotowywana 
z ryb, 35 agencje importowe-eksportowe, usługi prowadzenia skle-
pu i/lub hurtowni oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu artyku-
łów spożywczych, badania marketingowe, usługi w zakresie badania 
rynku i opinii publicznej, dystrybucji materiałów reklamowych-pró-
bek, druków, prospektów, broszur, marketing, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy ko-
respondencyjne, reklama telewizyjna, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie 
w  komputerowych bazach danych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastrono-
micznego w  zakresie organizacji i  zarządzania, zarządzanie i  admi-
nistrowanie hotelami, pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, wystawy handlowe, kreowanie wizerunku firmy, usług 
i towaru, prenumerata czasopism dla osób trzecich, promocja, sprze-
daży dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich, zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw, public relations, usługi w za-
kresie marketingu i reklamy, usługi w zakresie gromadzenia napojów 
alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania 
się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowych, 
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, wód mine-
ralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napo-
jów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów 
do produkcji napojów, napojów alkoholowych, w szczególności win, 
win musujących, brandy, koniaku, wódki, żywności i wyrobów tyto-
niowych, organizowania targów lub wystaw w  celach handlowych 
lub reklamowych, pokazów towarów, rozpowszechniania próbek, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocji sprze-
daży dla osób trzecich, koncesjonowanie towarów i usług dla osób 
trzecich, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów: 
filety rybne, homary nieżywe, kawior, ryby konserwowane, ryby 
nieżywe, sardynki, śledzie, tuńczyk, krewetki nieżywe, langusty nie-
żywe, żywność produkowana z  ryb, mięso konserwowane, szynka, 
wędliny, rodzynki, warzywa, ciasta, herbata, kakao, kawa, makarony, 
miód, sushi, oliwki świeże, napoje alkoholowe destylowane, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, al-
kohole i  likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, soki 
owocowe, woda gazowana, woda stołowa,-tak, by umożliwić konsu-
mentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem te-
lekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tek-

stowej i  obrazowej za  pomocą komputera, przydzielanie dostępu 
do  baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych, łączność za  po-
mocą telefonów, łączność za pomocą telegramów, 39 dostarczanie 
korespondencji, organizowanie wycieczek, osoby towarzyszące po-
dróżnym, usługi kurierskie, rezerwowanie miejsc na podróże, orga-
nizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 43 usługi w zakresie 
prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, stołówek, hoteli, moteli, 
pensjonatów, przygotowania i  dostawy dań na  zamówienie, usługi 
gastronomiczne i cateringowe, wynajmowanie pomieszczeń na po-
byt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, w pensjonatach .

(111) 334875 (220) 2018 09 10 (210) 490302
(151) 2019 02 05 (441) 2018 10 22
(732) REAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REAS
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, 36 usługi w zakresie doradztwa finansowego, 
usługi w zakresie agencji mieszkaniowej, usługi w zakresie pośred-
nictwa w  handlu nieruchomościami, analizy finansowe, 42 usługi 
w  zakresie doradztwa budowlanego, inwestycyjnego i  architektu-
ry, usługi w  zakresie tworzenia stron internetowych w  Internecie, 
usługi w dziedzinie prowadzenia katalogu w WEB, który organizuje 
i  umieszcza w  spisie rozpowszechnione adresy WEB, grupy wiado-
mości i  inne źródła Informacji w  łatwych do wyszukania obszarach 
tematycznych, umożliwiających użytkownikowi łatwy do  nich do-
stęp, usługi w  zakresie projektowania, rozbudowywania i  uaktual-
niania sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, 
usługi graficzne i internetowe, administrowanie stronami kompute-
rowymi i portalami internetowymi .

(111) 334876 (220) 2020 09 29 (210) 518874
(151) 2021 02 26 (441) 2020 11 02
(732) STB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOLGA
(510), (511) 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, 
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferen-
cji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i  instruktażowe, do-
radztwo w  zakresie planowania przyjęć, usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usłu-
gi klubów i dyskotek, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, hazard, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, 
kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi wynaj-
mowania sal na  posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i  zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń ga-
stronomicznych, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, 
usługi hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych .

(111) 334877 (220) 2020 06 04 (210) 514544
(151) 2020 12 30 (441) 2020 09 14
(732) Coswell S .p .A ., Funo di Argelato, (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUMILIO
(540) 

(591) ciemnozielony, zielony, jasnozielony, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(510), (511) 3 preparaty wybielające i  inne substancje do  użytku 
w  praniu, preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, środki do  pole-
rowania, substancje do  szorowania, preparaty ścierne, preparaty 
do  czyszczenia i  odświeżania, środki do  polerowania, detergenty 
do użytku domowego, mydła do użytku domowego, mydła do pie-
lęgnacji ciała, żele oczyszczające, płyny do  przemywania pochwy 
do  higieny intymnej lub dezodoryzacji, ściereczki nasączane de-
tergentami, do  czyszczenia, olejki eteryczne, esencje eteryczne, 5 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, żele antybakteryjne, 
mydła i  detergenty lecznicze i  odkażające, antybakteryjne środki 
do  mycia, detergenty do  celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do od-
każania skóry, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycz-
nej, odkażający preparat do mycia rąk, preparaty do dezynfekcji rąk, 
środki do dezynfekcji basenów, środki odkażające do użytku domo-
wego, środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do  toalet chemicznych, chusteczki odkażające, materiały 
pochłaniające zapachy, preparaty do odświeżania powietrza, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, 11 elektryczne dozowniki 
odświeżaczy powietrza .

(111) 334878 (220) 2013 08 30 (210) 418393
(151) 2020 08 20 (441) 2013 12 09
(732) EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAVEN
(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 6 foremki do lodu metalowe, kraty (ruszty) metalowe, 7 
maszyny do  prania bielizny, przyrządy do  woskowania i  polerowa-
nia butów elektryczne, krajalnice do  chleba, maszyny i  urządzenia 
do  czyszczenia elektryczne, maszyny i  urządzenia do  czyszcze-
nia elektryczne, urządzenia do  czyszczenia parowe, urządzenia 
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia elek-
tryczne do  prania dywanów, filtry, wkłady do  maszyn filtrujących, 
młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, urządzenia kuchenne 
elektryczne, malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery stano-
wiące maszyny, miksery elektryczne do  celów domowych, młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, 
maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygo-
towywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektrycz-
ne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące ma-
szynami, obrabiarki, odkurzacze, oprzyrządowanie do  odkurzaczy 
do  rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do  od-
kurzaczy, węże do  odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, 
otwieracze do  puszek elektryczne, wyciskacze do  owoców elek-
tryczne domowe, maszyny do  pakowania, pakowarki, urządzenia 
i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu 
inne niż ręczne, pralki, prasownice, prostownice, roboty kuchenne 
elektryczne, urządzenia do  ssania powietrza, szczotki elektryczne, 
maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki sta-
nowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące 
suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywa-
nia, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 przy-
bory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do golenia, 
krajarki do jaj nieelektryczne, krajarki do jarzyn, krajarki do sera nie-
elektryczne, sztućce stołowe (noże, widelce i łyżki), zestawy służące 
do  manicure, maszynki do  golenia elektryczne lub nieelektryczne, 
maszynki do  strzyżenia włosów, elektryczne i  nieelektryczne, noże 
do maszynek do mięsa, narzędzia, noże do otwierania konserw nie-
elektryczne, noże do otwierania ostryg, noże do palet, noże do pizzy, 
nieelektryczne, noże do  warzyw, nożyce, nożyce ogrodnicze, przy-
rządy nożycowe ręczne, nożyczki, przyrządy do ostrzenia, ostrza no-
życ, otwieracze do puszek nieelektryczne, ręczne narzędzia do zbie-
rania owoców, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, 
pilniki do  paznokci elektryczne, polerki do  paznokci elektryczne 
lub nieelektryczne, tłuczki do  tłuczenia, zestawy do  pedicure, pe-
sety, szczypce do  depilacji, pesety, szczypce do  wycinania skórek, 

pilniki (narzędzia), pilniki do paznokci, elektryczne, pincet, maszyn-
ki do strzyżenie brody, maszynki do obcinania włosów elektryczne 
i nieelektryczne, szczypce do rzęs, tasaki do siekania mięsa ręczne, 
ubijaki, przybory ręczne do układanie włosów nieelektryczne, tasa-
ki do  warzyw, wytłaczarki, gofrownice (narzędzia), żelazka do  kar-
bowania gofrowania, żelazka do  szkliwienia glazurowania, żelazka 
nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żyletki, 11 apara-
tura i  instalacje chłodnicze, podgrzewacze do butelek dla niemow-
ląt elektryczne, centralne ogrzewanie, nawilżacze do  grzejników, 
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodni-
cze lady, instalacje i urządzenia do chłodzenia, urządzenia do chloro-
wania basenów kąpielowych, lampki elektryczne na choinki, czajniki 
elektryczne, aparatura do dezynfekcji, świecące numery do domów, 
dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do dystry-
bucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, ekspresy do kawy elek-
tryczne, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, filtry do kawy elek-
tryczne, filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, formy 
do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elek-
tryczne, frytownice elektryczne, bojlery gazowe, zapalarki do gazu, 
zapalniczki do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe, gofrownice elek-
tryczne, urządzenia i  instalacje do  gotowania, grill, grille elektrycz-
ne stanowiące wyposażenie kuchenne, grzejące płyty, grzejniczki 
kieszonkowe, grzejniki, grzejniki do nóg, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, aparaty jonizujące 
służące do  uzdatniania powietrza, elektryczne ekspresy do  kawy, 
elektryczne filtry do kawy, urządzenia do palenia kawy, podgrzewa-
cze do  kąpieli, urządzenia do  kąpieli, urządzenia do  podgrzewania 
kleju, urządzenia do  klimatyzacji, koce podgrzewane elektrycznie 
nie  do  celów leczniczych, komory chłodnicze, krany, kuchenki, ku-
chenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, lady chłodnicze, 
lampki elektryczne na choinkę, lampy, reflektory, lampy do aparatów 
projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy 
lutownicze, spawalnicze, lampy oświetleniowe, lampy wyładowcze 
elektryczne, rurowe, do  oświetlenia, lampy wyładowcze elektrycz-
ne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, 
elektryczne, lodówki, aparatura i  urządzenia do  wytwarzania lodu, 
lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy lutownicze, urządze-
nia do chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, aparatura 
i urządzenia do oczyszczania powietrza, ogrzewacze stóp, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, urządzenia do opalania, opiekacze do chleba, 
oświetlenie, lampy, oświetlenie sufitowe, aparaty do suszenia owo-
ców, urządzenia służące do  palenia kawy, palniki gazowe, nakładki 
do palników gazowych, palniki kuchenek, piecyki do podgrzewania 
wody, piekarniki, wyposażenie do  piekarników, piece piekarskie, 
płyty grzejące, płyty grzejne, instalacje do podgrzewaczy, podgrze-
wacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze narzędzi 
z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrze-
wacze wody, aparatura do podgrzewania wody, poduszki elektrycz-
ne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, 
urządzenia służące do podgrzewania powietrza, urządzenia służące 
do  osuszania powietrza, urządzenia służące do  chłodzenia powie-
trza, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy służące do promienie 
ultrafioletowego, inne niż do  celów leczniczych, rożen stanowiący 
wyposażenie kuchenne, ruszty, ruszty piecowe, sprzęt kuchenny, 
elektryczny, suszarki do  bielizny elektryczne, suszarki do  włosów, 
suszarki łazienkowe do  rąk montowane przy umywalkach, suszarki 
powietrza, aparatura służąca do suszenia, szafy chłodnicze, szuflady 
piecowe, szybkowary elektryczne, szybkowary elektryczne, ciśnie-
niowe, podgrzewacze do talerzy, tostery, lampy służące do układanie 
włosów, urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chle-
ba, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, aparatura i urzą-
dzenia do uzdatnianie wody, formy do wypiekania wafli elektryczne, 
wentylatory, klimatyzacja, wentylatory elektryczne do  użytku oso-
bistego, włosy suszarki do włosów, aparatura i urządzenia do uzdat-
niania wody, aparatura służąca do podgrzewania wody, urządzenia 
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, wyposażenie piekarników, 
zamrażarki, zapalniczki, zapalniczki do  gazu, zlewozmywaki, urzą-
dzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarniki do lamp, elektrycz-
ne, żarniki do ogrzewania, elektryczne, palniki żarowe, żarówki elek-
tryczne, żarówki oświetleniowe .

(111) 334879 (220) 2013 06 10 K (210) 508248
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
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(732) SYNERGIA, Beaune Sur Arzon (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baby-Flore
(540) 

(591) bordowy, biały, różowy
(531) 19 .07 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty żywnościowe 
i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, żywność dla niemowląt, prepa-
raty farmaceutyczne i  weterynaryjne, preparaty higieniczne do  ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, żywność i preparaty nutraceutyczne mianowicie kap-
sułki, proszki, ampułki lub syropy zawierające oleje i  tłuszcze jadal-
ne i/lub włókna roślinne, i/lub mikroskładniki odżywcze, takie jak 
witaminy i/lub minerały i/lub aminokwasy i/lub kwasy tłuszczowe, 
odżywcze (lub żywnościowe) preparaty i suplementy diety zawiera-
jące proteiny i/lub węglowodany i/lub lipidy i/lub błonnik i/Iub oleje 
i tłuszcze jadalne i/lub mikroskładniki odżywcze, takie jak: witaminy 
i/lub minerały i/lub aminokwasy i/Iub kwasy tłuszczowe, do  celów 
niemedycznych .

(111) 334880 (220) 2020 07 06 (210) 515593
(151) 2021 01 21 (441) 2020 10 05
(732) FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
I SOMATYCZNEGO VIS SALUTIS, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vis Salutis FUNDACJA
(540) 

(591) jasnoczerwony
(531) 02 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 35 organizowanie oraz prowadzenie akcji i  programów 
mających na celu ochronę zdrowia oraz poprawę stanu zdrowotnego 
społeczeństwa, telefoniczne udzielanie informacji, 36 organizowa-
nie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, finansowanie i dofinan-
sowywanie akcji i programów charytatywnych, charytatywne usługi 
społeczne obejmujące udzielanie materialnej i niematerialnej pomo-
cy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, połączone 
z dofinansowywaniem, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie na-
uki i  rozrywki, usługi edukacyjne za  pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz innych środków komunikacji, porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia, organizowanie oraz prowadzenie akcji i pro-
gramów mających na celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez 
nauczanie i  promowanie wiedzy w  zakresie profilaktyki i  ochrony 
zdrowia, usługi w  zakresie organizowania oraz prowadzenia szkół 
o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, liceów, szkół technicznych, policealnych i wyższych, or-
ganizowanie i  prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, kursów, warsztatów i szkoleń zawodowych, or-
ganizowanie i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie i obsługa wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
usługi wydawnicze, usługi w zakresie elektronicznej publikacji ksią-
żek i periodyków, 44 porady w zakresie psychologii, usługi terapeu-
tyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi telemedyczne, 
usługi w  zakresie opieki zdrowotnej, medycznej i  pielęgniarskiej, 
usługi klinik medycznych i szpitali, prowadzenie ośrodków zdrowia 

i placówek opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, de-
toksykacja po przedawkowaniu środków odurzających, usługi medy-
cyny alternatywnej, usługi w zakresie prowadzenia: domów opieki, 
ośrodków dziennego pobytu, hospicjów, domów dla rekonwalescen-
tów, domów starców i sanatoriów, usługi w zakresie rehabilitacji, fi-
zjoterapii, fizykoterapii i odnowy biologicznej .

(111) 334881 (220) 2020 08 19 (210) 517297
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) WRÓBLEWSKA KRYSTYNA WRÓBLEWSKA EVENT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRÓBLEWSKA BUSINESS EVENT
(540) 

(591) brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 41 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, kompleksowa organi-
zacja imprez rozrywkowych, edukacyjnych, konferencji, kongresów, 
koncertów .

(111) 334882 (220) 2019 12 30 (210) 508539
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 08
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KONTO Z LWEM PREMIUM
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w  zakresie zarządzania 
i  organizacji, doradztwo w  zakresie fuzji firm i  przejęć, prognozo-
wanie gospodarcze, oceny handlowe, ekspertyzy efektywności, 
badania i  zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i  analizy 
marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informa-
cji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządza-
nie plikami, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, 
36 operacje bankowe, usługi bankowe z  dostępem bezpośrednim 
przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usłu-
gi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart 
kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, 
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalo-
wanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych 
dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez inter-
net, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet .

(111) 334883 (220) 2020 03 01 (210) 510774
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lion’s Den Risk Modeling Challenge
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i  sport, organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 
usługi edukacyjne i  instruktażowe, administrowanie [organizacja] 
konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka] .

(111) 334884 (220) 2020 10 09 (210) 519297
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) EU DRINK COMPANY S .A .C ., Lima (PE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOW UP! energy
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(540) 

(591) biały, niebieski, szary, czarny
(531) 24 .17 .01, 24 .17 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w  tym napoje gazowane, 
napoje energetyczne, napoje białkowe i napoje izotoniczne (hiper-
-lub hipotoniczne do  użycia i/lub wymagane przez sportowców), 
alkoholowe napoje słodowe będące piwem, bezalkoholowe napoje 
słodowe będące piwem, bezalkoholowe napoje słodowe inne niż 
piwo, piwo pszeniczne, piwo porter, piwo ale, mocne piwa typu stout 
i lager, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy, esencje i  inne preparaty do produkcji napojów, a także 
tabletki musujące (oranżada w  proszku) i  proszki do  przygotowy-
wania napojów i  koktajli bezalkoholowych, napoje hipertoniczne 
i hipotoniczne (do użytku przez sportowców i/lub wymagane przez 
sportowców), wody stołowe, napoje bezalkoholowe z soków owoco-
wych i warzywnych oraz bezalkoholowe ekstrakty owocowe, syropy 
do  lemoniady, pastylki do napojów musujących, aperitify i koktajle 
bezalkoholowe .

(111) 334885 (220) 2020 02 03 (210) 509748
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium gdańsk
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, motele, 
kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapew-
nieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szyb-
kiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań 
na zamówienie i ich dostawa, wynajem sal i pomieszczeń  .

(111) 334886 (220) 2020 02 10 (210) 510001
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) MARCIN BIELECKI-WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KERPRO, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) [podo]help
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 materiały opatrunkowe, medyczne, preparaty i artyku-
ły medyczne, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, plastry 
i  aplikatory, materiały i  artykuły podologiczne: wkładki, separatory 
do palców, odciążenia, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i  zębów, materiały do  zszywania stosowane w  chirurgii, medyczne 
aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiają-
ce poruszanie się, podkładki odciążające pod palce u stóp [ortope-
dyczne], wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkład-
ki nastawiające do  palców u  stóp [ortopedyczne], ortopedyczne 
separatory do palców u stóp, 35 reklama, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, pró-
bek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych, marketing, produkcja filmów reklamowych, 
usługi prowadzenia sklepu i  hurtowni wielobranżowej poprzez 
sprzedaż następujących towarów i usług, w tym z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym, w  tym za  pośrednictwem 
Internetu (sklep internetowy), tj .: artykułów ortopedycznych i  po-
dologicznych, w  tym podeszw, wkładek, przyrządów, podkładek 
odciążających, wkładek nastawiających, separatorów, obuwia or-
topedycznego, aparatur do  celów medycznych, aparatur do  masa-
żu, przyrządów do  fizjoterapii, przyrządów i  urządzeń do  ćwiczeń 
i gimnastyki leczniczej, podoskopów, kosmetyków, preparatów i ar-
tykułów medycznych, przyborów do higieny i pielęgnacji urody dla 
ludzi, narzędzi ręcznych do  użytku przy kosmetycznych zabiegach 
pielęgnacyjnych, przyborów do pedicure, usług medycznych, usług 
w zakresie higieny i urody dla ludzi, odzieży, obuwia, artykułów pi-
śmiennych i biurowych, książek, katalogów, plakatów .

(111) 334887 (220) 2020 02 10 (210) 510008
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) MATEJA-RYBA MAGDALENA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przetwórnia wspomnień
(540) 

(531) 19 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwaforty (grafika), akwarele, albumy 
do wklejania, szablony, artykuły piśmienne, rysunki, notatniki (note-
sy), 35 reklama, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania .

(111) 334888 (220) 2020 02 10 (210) 510010
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) KONIECZNY MIROSŁAW, MARSZAŁEK LESZEK STUDIO 
PROJEKTOWE SPART SPÓŁKA CYWILNA, Kalety (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO PROJEKTOWE SPART
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych, pomiary 
geodezyjne, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, 
usługi doradcze w  dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi 
inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury .

(111) 334889 (220) 2020 02 10 (210) 510013
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N .ICE CARMEL 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) 334890 (220) 2020 02 10 (210) 510014
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) GAJEWCZYK WIKTOR FIRMA HANDLOWA GAJEWCZYK BIS, 
Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAJOWY
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 32 piwo, 33 wódka .
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(111) 334891 (220) 2020 02 10 (210) 510015
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) GAJEWCZYK WIKTOR FIRMA HANDLOWA GAJEWCZYK BIS, 
Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAJEWCZYK ALKOHOLE
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 03 .01 .02, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa) .

(111) 334892 (220) 2020 02 10 (210) 510016
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław 
Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARIAT
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, wody mineralne, gazowane 
i inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe .

(111) 334893 (220) 2020 02 10 (210) 510024
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) COFFEE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony
(531) 24 .15 .03, 29 .01 .03
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, 17 tworzywa sztuczne z odzysku, folie z tworzyw sztucznych .

(111) 334894 (220) 2020 02 10 (210) 510028
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 04
(732) WAC-WOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grybów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VVV WAC-WOJ

(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, czerwony
(531) 26 .03 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 4 alkohol [paliwo], alkohol etylowy [paliwo], antracyt, 
benzyna, benzyna ciężka, benzyna ciężka ze smoły węglowej, benzy-
na lekka, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu [pali-
wo], ciecze chłodząco-smarujące, denaturat, dodatki niechemiczne 
do paliwa, drewno opałowe, energia elektryczna, gaz generatorowy 
[gaz czadnicowy], gazy do oświetlania, grafit smarujący, hubka [pod-
pałka], koks, lignit, ligroina, mazut, miał węglowy [paliwo], mieszani-
ny pochłaniające kurz, mieszanki do  wiązania pyłu do  zamiatania, 
nafta, oleina, olej napędowy, olej rycynowy do  celów przemysło-
wych, olej rzepakowy do celów przemysłowych . olej słonecznikowy 
do celów przemysłowych, olej ze smoły węglowej, oleje do farb, oleje 
do  konserwacji murów, oleje do  smarowania, oleje silnikowe, oleje 
ułatwiające wyjmowanie z  formy [budownictwo], oleje zwilżające, 
paliwa, paliwa mineralne, paliwo benzenowe, paliwo gazowe, paliwo 
na  bazie alkoholu, paliwo na  bazie ksylenu, paliwo oświetleniowe, 
paliwo w  postaci brykietów, paliwo z  biomasy, parafina, podpałki, 
preparaty pochłaniające pył, ropa naftowa, ropa naftowa surowa lub 
rafinowana, rozpylone mieszanki paliwowe, smary, smary przemysło-
we, środki do  usuwania pyłu, tłuszcze do  oświetlenia, tłuszcze 
do smarowania, torf [paliwo], wazelina do celów przemysłowych, wę-
giel, wosk [surowiec], wosk do oświetlenia, wosk przemysłowy, wosk 
pszczeli, wosk pszczeli stosowany w  produkcji kosmetyków, wosk 
ziemny [ozokeryt], zestalone gazy [paliwa], 19 alabaster, alabastrowe 
szkło, altany [konstrukcje metalowe], asfalt, nawierzchnie asfaltowe, 
zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady niemetalowe, 
beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dacho-
we, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, tektura budow-
lana [asfaltowana], konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki 
niemetalowe przenośne, cegły, cement, deski [drewno budowlane], 
deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabryka-
tów [zestawy do  montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, 
drewno częściowo obrobione, drewno do  wytwarzania przedmio-
tów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drzwi 
niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe nie-
metalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe nie-
metalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
dźwigary niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w posta-
ci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z  tworzyw 
sztucznych, elementy wykończeniowe niemetalowe, filc dla budow-
nictwa . ganki niemetalowe do budownictwa, geotekstylia, gips [ma-
teriał budowlany], granit, drzwi harmonijkowe niemetalowe, szkło 
izolacyjne [budownictwo], wyroby kamieniarskie, kamienie (materia-
ły wiążące do produkcji), kamień, kamień budowlany, kamień żużlo-
wy, kanały [dukty] niemetalowe do instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych, karton budowlany, kątowniki niemetalowe, kruszywo 
klinkier, deflektory kominowe niemetalowe, nasady kominowe nie-
metalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe, kominowe trzony 
niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe do  budownictwa, korek aglomerowany dla budownictwa, 
kostka brukowa drewniana . kratownice niemetalowe, kreda [suro-
wiec], krokwie dachowe, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
niemetalowe, listwy niemetalowe, cement magnezjowy, margiel wa-
pienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe, materiały 
do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nad-
proża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materia-
ły na  pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe 
ramy do  okien szklanych, niemetalowe drewniane, okna żaluzjowe 
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
opancerzenie z  płyt, niemetalowe osłony pancerne, pak, palisady 
niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parkiety, piasek z wy-
jątkiem piasku formierskiego, płoty parkany niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki brukowe niemetalo-
we, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do bru-
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kowania wykonane z materiałów niemetalowych!, podłogi niemeta-
lowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, 
pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, po-
krycia dachów z  gontów, pokrycia ścienne nie  z  metalu, porfir [ka-
mień], powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla bu-
downictwa, profile niemetalowe do  gzymsów, rurociągi zasilające 
niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, sztywne rury niemetalo-
we [budownictwo], rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, 
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, dacho-
we rynny niemetalowe, stopnie schody niemetalowe, schody nieme-
talowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, 
sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, 
smoła, smoła węglowa, smołowane taśmy do  użytku w  budownic-
twie, sufity niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], szalunki niemetalo-
we do betonu, szkło bez odpryskowe, szkło budowlane, szkło ema-
liowane do celów budowlanych, sztuczny kamień, ścianki działowe 
niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, uliczne ścieki niemeta-
lowe, tarcica, terakota [materiał budowlany], tłuczeń, tuf wapienny, 
tynk, wapień, wapno, pokrywy do włazów niemetalowe, wsporniki 
niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy 
dachów niemetalowe, zaprawy budowlane, zawory przewodów dre-
nażowych niemetalowe i nie z  tworzyw sztucznych, zawory wodo-
ciągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowa-
ne, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje [zewnętrzne] 
niemetalowe i nietekstylne, żużel [materiał budowlany], żwir, 29 be-
kon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, prepa-
raty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy owocowe, 
chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, konserwo-
wy czosnek, drób nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, eks-
trakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka kon-
serwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki 
owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grilowanego mięsa], gro-
szek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hot dogi 
w cieście kukurydzianym, ikra rybia przetworzona, jagody konserwo-
wane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy kon-
serwowe, kaszanka, kawior . kefir [napój mleczny], kiełbaski do  hot 
dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi], klej rybi spo-
żywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], koktajle jajeczne bezalkoho-
lowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców 
przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, kon-
serwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, 
kotlety z tofu, krążki cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], 
krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa przetwo-
rzona, kwaśna śmietana, langusty nieżywe, łosoś nieżywy, małże 
(mięczaki) nieżywe, margaryna, marmolada, masło, masło arachido-
we, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owo-
ców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mię-
so solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko 
kokosowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, 
mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w  proszku, mleko 
z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą 
mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na  bazie mleka orzechowego, nasiona sło-
necznika przetworzone, nasiona przetworzone, olej kostny jadalny, 
olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy 
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spo-
żywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, 
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy 
aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetwo-
rzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki 
kiełbas naturalne lub sztuczne, ostrygi nieżywe, owoce gotowane, 
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta 
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczo-
nych, pasty z kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, 
pasztet z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziem-
niaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, 
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na  bazie owoców, 
przetwory do  zup jarzynowych, raki nieżywe, rodzynki, ryby, ryby 
solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki nieżywe, ser-
watka, skorupiaki nieżywe, skórki owocowe . smalec, smażone pla-
cuszki twarogowe, soczewica konserwowana, sok cytrynowy do ce-
lów kulinarnych, sok pomidorowy do  gotowania, soki roślinne 
do  gotowania . substytuty mleka, szynka, śmietana [produkty mle-

czarskie], śmietana na  bazie warzyw, tłuszcze jadalne, tofu, trufle 
konserwowane, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzy-
wa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki ko-
kosowe, wywar bulion, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządza-
nia zupy, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowana z  ryb, 30 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty 
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do  pieczenia], 
ciasto na  słodkie wypieki, ciasto na  wypieki, czekolada, czekolada 
pitna, czosnek mielony [przyprawa], dekoracje cukiernicze do ciast, 
dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dul-
ce de leche [kajmak], enzymy do  ciast, glazury do  szynki, glukoza 
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, gryka przetworzona, herbata, herbata 
mrożona, imbir, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożo-
ny, kakao, kanapki, kanapki z  parówką [hot dog], kapary, karmelki 
[cukierki], kasza gulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spo-
żywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
pszenicy do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kuku-
rydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kuskus [kasza] kwiaty 
i  liście jako substytuty herbaty, lody, lomper [podpłomyk na  bazie 
ziemniaków], lukier do ciast, majonez, makaron nitki, makaron rurki, 
makarony, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gry-
czana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, 
mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, 
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierni-
czych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy de-
serowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe z  mlekiem, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
napoje na  bazie rumianku, nielecznicze napoje na  bazie herbaty, 
ocet, ocet piwny, orzechy w  czekoladzie, owies łuskany, galaretki 
owocowe [słodycze], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, pasty na  bazie 
czekolady, pasztet w cieście, pesto [sos], pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, 
placki, placki z  kimchi, płatki kukurydziane, pralinki, preparaty 
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne za-
stępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wią-
żące do kiełbas, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użyt-
ku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), puddingi, ryż, sajgonki, sorbety [lody], sos 
jabłkowy [przyprawa], sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przypra-
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa-
łatkowe, spaghetti, suchary, sushi, syropy i  melasa, tabule [sałatka 
z  kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z  owocami), 
tortille, wafle ryżowe, wareniki [pierogi z  nadzieniem], wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do deko-
racji ciast, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, zboża, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowa-
ne [przyprawy], 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje 
nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w  sprawach finanso-
wych, handel walutami i wymiana walut, informacje finansowe, inwe-
stycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, po-
wiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], po-
życzki ratalne, sponsorowanie finansowe, usługi finansowania, usłu-
gi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji 
przedsiębiorstw finansowe, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomo-
ścią, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dostarczanie wiadomości, dostarczanie energii elektrycznej, dosta-
wa towarów, eskortowanie podróżnych, fracht [przewóz towarów], 
holowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logi-
styka transportu, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, po-
średnictwo frachtowe, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie towarów, 
spedycja, transport, transport autobusowy, transport i  przechowy-
wanie odpadów, transport mebli, transport pasażerski, usługi car-
-sharingu, usługi kierowców, usługi pomocy drogowej w przypadku 
awarii pojazdów, usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi 
transportu samochodami silnikowymi, wynajem autokarów, wyna-
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jem łodzi, wynajem samochodów, wynajem traktorów, wynajmowa-
nie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkin-
gowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, zbieranie 
wyrobów nadających się do  przetworzenia (transport), 41 doradz-
two zawodowe, fotografia, hazard, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, naucza-
nie indywidualne, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, organizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], orga-
nizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk [impresa-
riat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], 
prowadzenie zajęć fitness, przedszkola, świadczenie usług w zakresie 
karaoke, tłumaczenia, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkiestry, usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi w  zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane 
z dyskotekami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w  podeszłym 
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt . kafeterie [bufety], mo-
tele, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja 
miejsc w  pensjonatach, rezerwacja miejsc w  hotelach, rzeźbienie 
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi 
w  zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem sal 
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wy-
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wy-
pożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki dla dzieci .

(111) 334895 (220) 2020 02 10 (210) 510029
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) STEFAŃCZYK SYLWIA, STEFAŃCZYK KRZYSZTOF PTYSIOWE 
PRZEDSZKOLE SPÓŁKA CYWILNA, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ptysiowe przedszkole
(540) 

(591) ciemnopomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 41 przedszkola, usługi klubowe dotyczące rozrywki lub 
nauczania, usługi w zakresie oświaty-nauczanie, 43 żłobki dla dzieci .

(111) 334896 (220) 2020 02 10 (210) 510031
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # kocham muzykę
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .13 .01, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy 
kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficz-
ny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, 
naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone taśmy 
filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagra-
ne filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi 
filmami animowanymi, filmy o  zwiększonej czułości, naświetlone, 
naświetlone filmy o podwyższonej czułości, animowane filmy rysun-
kowe w postaci filmów kinematograficznych, muzyka, filmy i inne ro-
dzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, 16 
albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, broszury, kalendarze, książki upominkowe, książki in-
formacyjne, książki z plakatami, torby papierowe, 18 torby płócienne, 
torby podróżne, torby uniwersalne, torby sportowe, torby do  pracy, 
niewielkie torby podróżne, torby na ramię, torby na odzież sportową, 
torby na ubrania, torby na zakupy, torby na parasole, torby na książ-
ki, torby na wyjazdy weekendowe, torby plażowe, torby turystyczne, 
21 kubki, kubki porcelanowe, kubki papierowe, kubki do kawy, kubki 
podróżne, 25 odzież, swetry, odzież treningowa, szaliki-odzież, nausz-
niki-odzież, kombinezony-odzież, kurtki-odzież, ogrzewacze rąk jako 
odzież, pikowane kurtki-odzież, opaski na głowę-odzież, 35 reklama 
w zakresie filmów kinowych, reklamowanie filmów kinematograficz-
nych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, rekla-
ma i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, reklama on-line za  pośrednictwem komputerowej sieci komuni-
kacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, usługi mer-
chandisingu, organizacja konkursów w  celach reklamowych, usługi 
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i  filmowych utrwalonych w  formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycz-
nych, w  formacie cyfrowym, w  wersji przystosowanej do  odtwarza-
nia w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do  na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i  zapisu filmowego w  formie analogowej i  cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury-służącej do odbioru przekazu sate-
litarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, urządzeń do  odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i  interaktywną przeglądarkę 
kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmety-
ków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospo-
darstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z  naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, ban-
danki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórza-
ne na  długopisy, etui skórzane na  wizytówki, pamięci pendrive, słu-
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, ka-
pelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosme-
tyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, 
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opako-
wania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, 
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i  szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, 
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samocho-
dowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do  szyb, słodycze, 
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, 
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowa-
ne i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, 
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zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 transmisja programów tele-
wizyjnych, emisja abonowanych programów telewizyjnych, transmisja 
programów radiowych i  telewizyjnych, nadawanie programów tele-
wizyjnych i  radiowych, nadawanie programów telewizyjnych drogą 
satelitarną, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i  transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów w te-
lewizji, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie pro-
gramów za  pośrednictwem Internetu, nadawanie programów przez 
satelitę, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi 
rozrywkowe, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożycza-
nie filmów, produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów, 
rozrywka filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów 
filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów, usłu-
gi pokazów filmowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi 
rozrywkowe w postaci filmów, produkcja filmów na płytach DVD i CD-
-ROM, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, realizacja 
telewizyjnych programów rozrywkowych, prezentowanie programów 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, montaż progra-
mów telewizyjnych, produkcja programów radiowych lub programów 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących 
programów telewizyjnych, produkcja tematycznych programów te-
lewizyjnych, rozrywka z udziałem muzyki, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], konkursy muzyczne, organizowanie konkur-
sów, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów 
w  celach rozrywkowych, wykonywanie programów muzycznych, 
usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyjnych, 
realizacja programów rozrywkowych na żywo, pokazy uprzednio na-
granych programów rozrywkowych, produkcja programów telewizyj-
nych na żywo w celach rozrywkowych, przygotowywanie programów 
rozrywkowych do  emisji, produkcja radiowych programów rozryw-
kowych, przygotowywanie programów rozrywkowych dla kin, udo-
stępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych 
i on-line, 42 prowadzenie serwerów i portali internetowych .

(111) 334897 (220) 2020 02 10 (210) 510037
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SGB
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, publikacje 
na  nośnikach elektronicznych, karty wielofunkcyjne dla usług finan-
sowych, karty chipowe, karty kredytowe, karty mikroprocesorowe, 
magnetyczne karty płatnicze, karty drukowane [kodowane], karty 
magnetyczne bankomatowe, kodowane karty płatnicze, kodowane 
karty bankowe, kodowane karty chipowe, elektroniczne karty chipo-
we, magnetyczne karty bankowe, karty do  bankomatu [kodowane], 
karty płatnicze kodowane magnetycznie, drukowane karty do  ban-
komatu [magnetyczne], drukowane karty bankowe [magnetyczne], 
drukowane karty bankowe [kodowane], karty debetowe kodowane 
magnetycznie, karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], ter-
minale do  przetwarzania danych, terminale komputerowe do  celów 
bankowych, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], 
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do  przeprowadzania 
usług finansowych i  bankowych, usług zarządzania kontami banko-
wymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, 
usług zarządzania finansowego i  usług informacyjnych dotyczących 
bankowości i  finansów, oprogramowanie do  zarządzania finansami, 
publikacje, magazyny, periodyki, broszury i ulotki, wszystkie w postaci 
elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub optycznych, 
terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, oprogramowanie, 
oprogramowanie na  urządzenia mobilne, mobilne aplikacje, opro-
gramowanie dla bankowości, oprogramowanie komputerowe do ko-
munikacji, umożliwiające klientom dostęp do  informacji na  temat 
rachunków bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, opro-
gramowanie do  wykonywania płatności, oprogramowanie do  płat-
ności elektronicznych, 16 wydawnictwa na  nośniku papierowym, 
publikacje drukowane, broszury drukowane, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materia-
ły dydaktyczne, drukowane ulotki informacyjne, 35 usługi w zakresie 
organizowania aukcji, księgowość i  prowadzenie ksiąg, skomputery-
zowane prowadzenie rachunkowości, 36 usługi finansowe, usługi ban-

kowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi finansowe świad-
czone poprzez telefon lub smartfon i za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie analiz finansowych, za-
rządzanie finansowe związane z bankowością, usługi w zakresie ban-
kowości inwestycyjnej, usługi informacyjne związane z bankowością, 
usługi bankowości elektronicznej, bankowość hipoteczna i  pośred-
nictwo hipoteczne, bankowość domowa [home banking], oceny fi-
nansowe [bankowość], usługi bankowości osobistej, usługi związane 
z  rachunkami bankowymi i  rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
banków oszczędnościowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
maklerstwo, maklerstwo finansowe, usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, usługi dotyczące notowań giełdowych, sponsorowanie 
finansowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, prowadzenie 
operacji związanych z finansami, mianowicie: operacje bankowe, we-
kslowe, dyskontowe, eurowalutowe, księgowe, gotówkowe, zamknię-
cia roku obrotowego, emisyjne, usługi doradcze w zakresie inwestycji 
kapitałowych, usługi brokerskie w  zakresie inwestycji kapitałowych, 
zbiorki funduszy na  cele dobroczynne, weryfikacja czeków, finanso-
we usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi informacji i doradz-
twa finansowego, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi kredytowe, usługi kart kredytowych, 
doradztwo kredytowe, emisja kart kredytowych i  debetowych, fi-
nansowanie kredytów, udzielanie kredytów, finansowanie kredytów 
ratalnych, obsługa kart kredytowych i debetowych, emisja i wykupy-
wanie bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, usługi de-
pozytowe w zakresie przedmiotów wartościowych, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi agencji wymiany 
pieniędzy, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi powiernicze, 
usługi informacji finansowej, udostępnianie informacji o działalności 
ubezpieczeniowej, planowanie i  zarządzanie finansowe, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi 
finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi związane z  fundusza-
mi emerytalnymi, usługi transferu elektronicznego środków finan-
sowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, leasing finansowy, 
udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, pożyczanie pod zastaw, 
pożyczka pod zastaw hipoteczny, udzielanie kredytów pod zastaw hi-
poteczny i pożyczek, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi 
w zakresie ubezpieczeń na życie, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi w zakresie świadczeń eme-
rytalnych, usługi depozytów sejfowych, usługi wyceny produktów nu-
mizmatycznych, wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone 
także on-line, finansowanie pożyczek, usługi związane z bankomatami 
[ATM], usługi płatności bezdotykowych, obsługa płatności, przetwa-
rzanie płatności, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące 
finansów i  bankowości, usługi w  zakresie publikacji multimedialnej, 
usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, organizo-
wanie i  prowadzenie konferencji, kongresów i  sympozjów, edukacja 
i szkolenia w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowanie materiałów drukowanych, 
periodyków, nowości, magazynów, broszur i  ulotek oraz innych tek-
stów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej .

(111) 334898 (220) 2020 02 10 (210) 510038
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGB
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, publikacje 
na nośnikach elektronicznych, karty wielofunkcyjne dla usług finan-
sowych, karty chipowe, karty kredytowe, karty mikroprocesorowe, 
magnetyczne karty płatnicze, karty drukowane [kodowane], karty 
magnetyczne bankomatowe, kodowane karty płatnicze, kodowane 
karty bankowe, kodowane karty chipowe, elektroniczne karty chipo-
we, magnetyczne karty bankowe, karty do bankomatu [kodowane], 
karty płatnicze kodowane magnetycznie, drukowane karty do ban-
komatu [magnetyczne], drukowane karty bankowe [magnetyczne], 
drukowane karty bankowe [kodowane], karty debetowe kodowane 
magnetycznie, karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], ter-
minale do przetwarzania danych, terminale komputerowe do celów 
bankowych, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], 
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do  przeprowadzania 
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami banko-
wymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, 
usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących 
bankowości i finansów, oprogramowanie do zarządzania finansami, 
publikacje, magazyny, periodyki, broszury i ulotki, wszystkie w po-
staci elektronicznej zapisane na  nośnikach magnetycznych lub 
optycznych, terminale płatnicze, bankomaty i  liczarki pieniędzy, 
oprogramowanie, oprogramowanie na urządzenia mobilne, mobilne 
aplikacje, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie kom-
puterowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do infor-
macji na  temat rachunków bankowych i  przeprowadzania operacji 
bankowych, oprogramowanie do wykonywania płatności, oprogra-
mowanie do płatności elektronicznych, 16 wydawnictwa na nośniku 
papierowym, publikacje drukowane, broszury drukowane, drukowa-
ne materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, dru-
kowane materiały dydaktyczne, drukowane ulotki informacyjne, 35 
usługi w  zakresie organizowania aukcji, księgowość i  prowadzenie 
ksiąg, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 36 usługi 
finansowe, usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, 
usługi finansowe świadczone poprzez telefon lub smartfon i za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi 
w  zakresie analiz finansowych, zarządzanie finansowe związane 
z bankowością, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi 
informacyjne związane z  bankowością, usługi bankowości elektro-
nicznej, bankowość hipoteczna i  pośrednictwo hipoteczne, ban-
kowość domowa [home banking], oceny finansowe [bankowość], 
usługi bankowości osobistej, usługi związane z  rachunkami banko-
wymi i  rachunkami oszczędnościowymi, usługi banków oszczęd-
nościowych, usługi finansowe, pieniężne i  bankowe, maklerstwo, 
maklerstwo finansowe, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, 
usługi dotyczące notowań giełdowych, sponsorowanie finansowe, 
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, prowadzenie operacji 
związanych z finansami, mianowicie: operacje bankowe, wekslowe, 
dyskontowe, eurowalutowe, księgowe, gotówkowe, zamknięcia roku 
obrotowego, emisyjne, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapita-
łowych, usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, zbiorki 
funduszy na cele dobroczynne, weryfikacja czeków, finansowe usługi 
rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi informacji i doradztwa finan-
sowego, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, usługi kredytowe, usługi kart kredytowych, doradztwo 
kredytowe, emisja kart kredytowych i  debetowych, finansowanie 
kredytów, udzielanie kredytów, finansowanie kredytów ratalnych, 
obsługa kart kredytowych i debetowych, emisja i wykupywanie bo-
nów wartościowych, emisja czeków podróżnych, usługi depozytowe 
w  zakresie przedmiotów wartościowych, wycena finansowa [ubez-
pieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi agencji wymiany pie-
niędzy, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi powiernicze, 
usługi informacji finansowej, udostępnianie informacji o działalności 
ubezpieczeniowej, planowanie i zarządzanie finansowe, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi 
finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi związane z fundusza-
mi emerytalnymi, usługi transferu elektronicznego środków finan-
sowych, pośrednictwo w  umowach kredytowych, leasing finanso-
wy, udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, pożyczanie pod 
zastaw, pożyczka pod zastaw hipoteczny, udzielanie kredytów pod 
zastaw hipoteczny i pożyczek, usługi w zakresie finansowania i poży-
czek, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, kasy oszczędnościowo-
-pożyczkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi w  zakresie 
świadczeń emerytalnych, usługi depozytów sejfowych, usługi wy-
ceny produktów numizmatycznych, wszystkie uprzednio wymienio-
ne usługi świadczone także on-line, finansowanie pożyczek, usługi 

związane z  bankomatami [ATM], usługi płatności bezdotykowych, 
obsługa płatności, przetwarzanie płatności, 41 usługi w  zakresie 
nauczania i szkolenia dotyczące finansów i bankowości, usługi w za-
kresie publikacji multimedialnej, usługi w  zakresie publikowania 
tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, edukacja i szkolenia w zakresie 
bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i  in-
westycyjnej, publikowanie materiałów drukowanych, periodyków, 
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczą-
cych bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej .

(111) 334899 (220) 2020 02 10 (210) 510056
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) WACHOWICZ MARTA EWA, Warszawa (PL);
PAWŁOWSKA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISNEA
(510), (511) 35 aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt 
finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, biura 
pośrednictwa pracy, doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, infor-
macja o działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plika-
mi, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymali-
zacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie 
targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
produkcja filmów reklamowych, przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, rekrutacja personelu, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, statystyczne zestawienia, tworzenie tek-
stów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi doradcze w  zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 doradztwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, organi-
zowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, organizo-
wanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariu-
szy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów [np . 
do  filmów], tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie  do  pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi przekwalifikowania 
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zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symula-
torów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 42 analiza systemów kom-
puterowych, analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, ba-
dania naukowe i  technologiczne w  dziedzinie klęsk żywiołowych, 
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem paten-
tów, badania techniczne, badania w  dziedzinie budownictwa, ba-
dania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania 
w  dziedzinie mechaniki, badania w  dziedzinie spawania, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i  danych, 
inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernic-
two, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowy-
wanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie 
mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, prze-
chowywanie danych elektronicznych, stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputero-
wych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi gra-
ficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w  dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do  prze-
twarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334900 (220) 2020 02 10 (210) 510058
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) WACHOWICZ MARTA EWA, Warszawa (PL);
PAWŁOWSKA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) turkusowy, biały
(531) 26 .13 .25, 26 .01 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt 
finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, biura 
pośrednictwa pracy, doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, infor-
macja o działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plika-
mi, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-

cich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymali-
zacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie 
targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
produkcja filmów reklamowych, przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, rekrutacja personelu, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, statystyczne zestawienia, tworzenie tek-
stów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi doradcze w  zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 doradztwo zawodowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, organi-
zowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, organizo-
wanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariu-
szy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów [np . 
do  filmów], tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie  do  pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi przekwalifikowania 
zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symula-
torów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 42 analiza systemów kom-
puterowych, analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, ba-
dania naukowe i  technologiczne w  dziedzinie klęsk żywiołowych, 
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem paten-
tów, badania techniczne, badania w  dziedzinie budownictwa, ba-
dania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania 
w  dziedzinie mechaniki, badania w  dziedzinie spawania, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i  danych, 
inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernic-
two, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowy-
wanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie 
mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, prze-
chowywanie danych elektronicznych, stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputero-
wych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
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gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi gra-
ficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w  dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do  prze-
twarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 334901 (220) 2017 07 06 (210) 473768
(151) 2018 08 22 (441) 2018 01 29
(732) BELLATOR24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP .K ., Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLATOR WWW .BELLATOR24 .PL
(540) 

(531) 23 .01 .25, 01 .01 .05, 26 .01 .05, 26 .01 .13, 26 .01 .18, 26 .01 .21
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia 
biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia technicz-
ne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu public relations, 
szkolenia w  zakresie umiejętności biznesowych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 45 usługi detek-
tywistyczne .

(111) 334902 (220) 2018 03 19 (210) 483688
(151) 2018 09 26 (441) 2018 06 11
(732) MAGGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GANSER
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .15, 27 .05 .21, 03 .07 .19, 29 .01 .12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, 
usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i  bazą klien-
tów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi .

(111) 334903 (220) 2018 05 21 (210) 486114
(151) 2018 11 15 (441) 2018 07 30
(732) SZUBRYT ZBIGNIEW ZAKŁADY MIĘSNE SZUBRYT, Chełmiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Spiżarnia Szubryt
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26 .02 .07, 26 .02 .18, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 29 warzywa marynowane, warzywa grillowane . warzy-
wa suszone, owoce przetworzone, mleczne produkty za wyjątkiem 
napoi: sery, masło, oleje spożywcze, oliwa z  oliwek, owoce konser-
wowane, owoce w  puszkach, pasty warzywne, przecier pomidoro-
wy, sałatki warzywne, tłuszcze jadalne, jaja kurze, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gulasze, pasty spożyw-
cze wytworzone z mięsa, potrawy mięsne gotowane, 30 pieczywo, 
wyroby cukiernicze, makarony, miód, ketchupy, musztardy, sosy 
do mięs i wędlin,herbaty, syropy smakowe, kasze spożywcze, bułka 
tarta, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy na bazie 
ryżu, dziczyzna w cieście, kanapki, lasagne, mięso w cieście, paszte-
ciki, sajgonki, mrożone paszteciki z  mięsem i  warzywami, potrawy 
gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, 
potrawy na bazie mąki, sosy do kurczaka, 35 sprzedaż detaliczna wy-
robów spożywczych .

(111) 334904 (220) 2018 12 13 (210) 493843
(151) 2019 09 17 (441) 2019 06 03
(732) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFI AUTO SERVICE
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do  pojazdów spalino-
wych, części składowe do pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, części 
do zespołów napędowych, jezdnych i poszycia pojazdów, amortyza-
tory, zawieszenia w pojazdach, resory amortyzujące samochodowe, 
hamulce do  pojazdów, klocki hamulcowe do  pojazdów, szczęki ha-
mulcowe samochodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, kie-
runkowskazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, lusterka 
wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, pasy bezpie-
czeństwa do  siedzeń w  pojazdach, wycieraczki do  szyb pojazdów, 
akcesoria samochodowe stanowiące dodatkowe wyposażenie pojaz-
dów, przyczepy do pojazdów lądowych, wózki, rowery, opony (ogu-
mienie), dętki do opon, 35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej 
związanej z  rynkiem motoryzacyjnym, usługi w  zakresie promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynajmowanie po-
wierzchni na  cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie sprzedaży 
pojazdów lądowych, części zamiennych i  akcesoriów do  naprawy 
i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i lub hurtowni lub 
przez Internet (e-sklep) oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego wykorzystując zamówienie korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji 
towarów do  sprzedaży w  sklepach, usługi w  zakresie pomocy przy 
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sprzedaży, usługi promocyjne i  marketingowe, usługi w  zakresie 
sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefo-
nicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń i instalacji do oświetlania, 
ogrzewania, klimatyzacji i  wentylacji, dywaników samochodowych, 
pokryć podłogowych, mat drzwiowych, klejów, preparatów do  od-
mrażania, preparatów zapobiegających zamarzaniu, farb, lakierów, 
preparatów antykorozyjnych, olejów, tłuszczów, smarów oraz kom-
pozycji pyłochłonnych i  absorpcyjnych zarówno w  sprzedaży kon-
wencjonalnej jak i przez Internet, pośrednictwo i doradztwo handlo-
we w handlu pojazdami, informacja handlowa dotycząca pojazdów 
lądowych, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc han-
dlowa i  techniczna w  zakresie organizowania i  prowadzenia przed-
siębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 
prowadzenie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w  kraju 
oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w  zakresie kojarzenia kontra-
hentów handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, prowa-
dzenie komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towa-
rów, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, montaż i insta-
lacja programów, urządzeń i sieci umożliwiających obsługę pojazdów 
oraz usługi serwisowe systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej, 
usługi stacji obsługi i  napraw pojazdów, doradztwo specjalistycz-
ne w  zakresie serwisowania pojazdów, zabezpieczanie pojazdów 
przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, regeneracja silni-
ków i części samochodowych zużytych lub częściowo zniszczonych, 
39 magazynowanie pojazdów, części zamiennych oraz akcesoriów 
do pojazdów lądowych, holowanie, usługi transportowe, wypożycza-
nie pojazdów, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, 
usługi w  zakresie magazynowania, pakowania i  dostarczania towa-
rów z wyłączeniem dostarczania (wydawania) druków i elektronicz-
nych nośników danych z  zapisanymi danymi w  celu przekazywania 
informacji technicznych dotyczących części samochodowych i wypo-
sażenia warsztatowego dla użytkowników tych części i wyposażenia, 
zwłaszcza właścicieli warsztatów samochodowych i  sprzedawców 
części samochodowych, usługi logistyczne w  zakresie informacji 
o składowaniu i transporcie non stop, 42 usługi badania i oceny stanu 
technicznego pojazdów,  .

(111) 334905 (220) 2019 02 10 (210) 495777
(151) 2019 07 12 (441) 2019 03 25
(732) STABRAWA RAFAŁ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ REHSTAB, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RehStab NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi medyczne, medyczna opieka 
pielęgniarska, usługi doradztwa dietetycznego, opieka medyczna 
i  zdrowotna, usługi klinik medycznych i  opieki zdrowotnej, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, podstawowa opieka 
zdrowotna, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w za-
kresie opieki zdrowotnej, wynajem łóżek specjalnie skonstruowa-
nych do leczenia medycznego, świadczenie usług w zakresie prowa-
dzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii .

(111) 334906 (220) 2019 03 14 (210) 497170
(151) 2019 12 19 (441) 2019 09 02

(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A .D . 1891 SOPLICA CYTRYNA MIĘTA
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, zielony, żółty, jasnozielony
(531) 05 .07 .12, 05 .03 .11, 07 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 334907 (220) 2019 03 14 (210) 497177
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A .D . 1891 SOPLICA CYTRYNA MALINA
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, brązowy, jasnobrązowy, żółty, 
zielony, ciemnoczerwony
(531) 29 .01 .15, 05 .07 .08, 05 .07 .12, 07 .01 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 334908 (220) 2019 03 14 (210) 497178
(151) 2019 12 20 (441) 2019 09 02
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A .D . 1891 SOPLICA CYTRYNA PIGWA
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, zielony, żółty, ciemnożółty, 
brązowy
(531) 07 .01 .09, 05 .07 .12, 05 .07 .21, 05 .07 .22, 29 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
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(111) 334909 (220) 2019 04 10 (210) 498547
(151) 2019 10 17 (441) 2019 06 24
(732) ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA 1921
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .24, 26 .01 .18, 01 .01 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z ar-
tykułami sportowymi, w szczególności odzieży sportowej oraz gadże-
tów promujących klub sportowy, za  pośrednictwem stacjonarnych 
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 usługi klubów sportowych, 
zajęcia sportowe, usługi sportowe i  w  zakresie fitnessu, usługi roz-
rywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, 
dostarczanie informacji na  temat aktywności sportowych, organizo-
wanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie 
szkoleń sportowych, szkolenia zawodników sportowych, usługi edu-
kacyjne dotyczące sportu, nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, 
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury .

(111) 334910 (220) 2019 05 27 (210) 500261
(151) 2019 11 08 (441) 2019 07 22
(732) TWARDOWSKI BYDGOSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSKI TWARDOWSKI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .14, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 02 .01 .04, 03 .07 .03
(510), (511) 30 batony lukrecjowe jako wyrób cukierniczy, baby 
drożdżowe i  piaskowe, ciasta mączne, drożdżówki, ozdoby jadalne 
w  wyrobach i  wypiekach piekarniczych oraz cukierniczych, placki, 
potrawy na  bazie mąki, pierniki, suchary, serniki, makowce, torty, 
tarty z  nadzieniem: jajek, sera, boczku, owoców, 35 prowadzenie 
hurtowni, sklepów i  kawiarenek połączone z  reklamą oferowanych 
wyrobów i  towarów pozwalające klientom wygodnie je  oglądać 
i kupować w szczególności wyrobów i produktów piekarniczych i cu-
kierniczych, 43 kawiarnie i kafejki, przygotowanie wyrobów piekar-
niczych i cukierniczych na zamówienie oraz ich dostawa dla klienta .

(111) 334911 (220) 2019 05 28 (210) 500394
(151) 2019 11 14 (441) 2019 07 15
(732) GANCAREK ADAM, Jamna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Schronisko Dobrych Myśli
(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, 
hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie przygotowy-
wania posiłków, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomicz-
na z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, pensjonaty, 

restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc w  hotelach, rzeź-
bienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji wa-
shoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków 
przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie 
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, za-
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzie-
ci, domy weselne, wynajem sali i pomieszczeń .

(111) 334912 (220) 2019 05 29 (210) 500413
(151) 2019 12 09 (441) 2019 08 19
(732) KIERUS ŁUKASZ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOK FORMATOR
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 02 .09 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 publikacje, czasopisma, gazety, druki graficzne, kata-
logi, komiksy, książki, periodyki, papierowe materiały promocyjne, 
materiały drukowane, druki, raporty, broszury, plakaty reklamowe, 
prospekty, 35 usługi w zakresie: reklamy, rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej 
lub telefonii komórkowej, wynajmowania powierzchni na cele rekla-
mowe, uaktualniania materiału reklamowego, publikowania tekstów 
reklamowych, 38 usługi w  zakresie: nadawania audycji telewizyj-
nych, nadawania audycji radiowych, łączności telefonicznej, infor-
macji o telekomunikacji, usługi interaktywnych usług telefonicznych, 
nadawania audycji przez Internet lub za  pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej, 41 usługi w zakresie: publikowania książek, publi-
kacji elektronicznej online lub za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej książek i periodyków, publikowania tekstów i materiałów 
innych niż reklamowe, publikacji elektronicznej on-line lub za  po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej tekstów i materiałów innych 
niż reklamowe, produkcji programów radiowych i telewizyjnych lub 
treści do rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, produkcji filmów włączając produkcję filmów na taśmach wi-
deo i nośnikach DVD, fotoreportaży, montażu programów radiowych 
i  telewizyjnych, studiów filmowych, studiów nagrań, wypożyczania 
filmów dla kin, wypożyczania książek, kaset wideo, nagrań dźwięko-
wych, edukacji, w  szczególności edukacja dzieci, informacji o  edu-
kacji, kultury fizycznej, informacji o  imprezach sportowych, organi-
zowania wystaw z dziedziny kultury, sztuki lub edukacji, organizacji 
festynów i imprez rozrywkowych, informacji o festynach i imprezach 
rozrywkowych, montażu programów radiowych, rozrywki radiowej, 
audycji radiowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, konkursów audiotele, zapewniania edukacji i  rozrywki 
poprzez radio, telewizję, satelitę, telewizję kablową, telefon, Internet, 
świadczenie usług za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej .

(111) 334913 (220) 2019 05 30 (210) 500532
(151) 2019 10 24 (441) 2019 07 08
(732) RYGIELSKA MONIKA FILIPINA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pontiki
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, błękitny, niebieski
(531) 03 .05 .07, 27 .05 .01, 26 .01 .15, 29 .01 .15
(510), (511) 25 odzież niemowlęca, odzież dziecięca .



Nr 7/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 95

(111) 334914 (220) 2019 07 06 (210) 501944
(151) 2020 01 29 (441) 2019 10 14
(732) STUCKI DAMIAN KAMIL FIZJOPOMOC, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fizjo pomoc medical center
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .10, 27 .05 .15, 27 .05 .17, 
26 .01 .03, 26 .02 .05, 26 .02 .07
(510), (511) 10 wkładki korekcyjne, 44 fizjoterapia, osteopatia, masaż, 
suche igłowanie jako terapia, komputerowe badanie stóp, rehabilita-
cja stomatologiczna, kinesiotaping jako terapia .

(111) 334915 (220) 2019 07 09 (210) 502024
(151) 2019 12 10 (441) 2019 08 19
(732) MIODUSZEWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORTOWIEC AMATOR
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 02 .01 .08, 02 .01 .23, 10 .03 .12, 01 .15 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i  prowadzenie kongresów, organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie zawodów 
sportowych, 42 badania naukowe, 44 usługi medyczne, usługi tele-
medyczne .

(111) 334916 (220) 2019 07 10 (210) 502133
(151) 2020 01 24 (441) 2019 09 30
(732) XENICO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Manuka C 1000 Xenico
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystycz-
ne, środki odkażające, środki do  zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, suplementy diety, 32 piwo, wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów .

(111) 334917 (220) 2019 07 17 (210) 502366
(151) 2019 12 03 (441) 2019 08 19
(732) EDMARK EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK STYPUŁKOWSKI 
SPÓŁKA JAWNA, Suraż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDMARK

(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne .

(111) 334918 (220) 2019 07 25 (210) 502367
(151) 2020 01 08 (441) 2019 09 23
(732) BARTOS RENATA ECOSTYL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTOS Nature, Health & Beauty
(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .11 .12, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .10
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, dla 
dzieci, do makijażu, do pielęgnacji włosów, do samoopalania, zesta-
wy kosmetyków, mydła, szampony .

(111) 334919 (220) 2019 08 13 (210) 503445
(151) 2020 01 22 (441) 2019 10 07
(732) EDISON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EDITEL
(510), (511) 9 oprogramowanie, sprzęt zwłaszcza komputery, drukar-
ki, karty sieciowe, modemy, karty do nagrywania programów kom-
puterowych, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, tablety, urządzenia i przyrządy optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski 
z  nagraniami, urządzenia do  przetwarzania informacji, urządzenia 
telekomunikacyjne, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
mórkowe, smartfony, folie ochronne dostosowane do  smartfonów, 
słuchawki telefoniczne, nadajniki [telekomunikacja], platformy opro-
gramowania komputerowego nagrane lub do  pobrania, publikacje 
elektroniczne do  pobrania, transformatory elektryczne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia telekomunikacyjne w postaci bi-
żuterii, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z  telefonu bez 
użycia rąk, 35 sprzedaż detaliczna i  hurtowa w  tym sprzedaż onli-
ne: oprogramowania, komputerów, drukarek, kart sieciowych, mo-
demów, kart do  nagrywania programów komputerowych, sprzętu 
komputerowego, sprzętów peryferyjnych do komputerów, tabletów, 
magnetycznych nośników informacji, urządzeń do nagrywania, dys-
ków z nagraniami, urządzeń do przetwarzania informacji, urządzeń 
telekomunikacyjnych, telefonów, w tym bezprzewodowych, komór-
kowych, smartfonów, słuchawek telefonicznych, urządzeń do trans-
misji dźwięku, urządzeń telekomunikacyjnych w  postaci biżuterii, 
zegarków inteligentnych, zestawów do korzystania z telefonów bez 
użycia rąk, reklama, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promowanie towarów i  usług w  for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wy-
stawy w  celach handlowych lub reklamowych, aktualizacja i  utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, systematyzacja danych w  komputerowych bazach danych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, zarządzanie w  zakresie zamó-
wień handlowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
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gospodarczej w  zakresie analizy procesów biznesowych, w  szcze-
gólności dotyczące procesów wymiany informacji z partnerami han-
dlowymi, 37 konserwacja, naprawa i  serwis komputerów, sprzętu 
komputerowego, telefonów komórkowych, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, tworzenie i prowadzenie sieci telekomunikacyjnych, usługi 
doradcze w zakresie telekomunikacji, usługi ASP, 42 programowanie 
w celu elektronicznego przetwarzania danych, integrowanie syste-
mów IT, sieci komputerowych, budowanie systemów integrujących 
wymianę danych pomiędzy różnymi systemami IT, opracowywanie, 
tworzenie, rozwijanie i konserwowanie (ulepszanie i aktualizowanie) 
komputerowego oprogramowania, komputerowych programów, 
komputerowych systemów programów, baz danych w tym aplikacji 
internetowych, serwerów, przeglądarek internetowych, zwłaszcza 
z zakresu dystrybucji, gospodarki materiałowej, logistyki produkcji, 
sterowania produkcją i  planowaniem, księgowości, rachunku kosz-
tów i  kontrolingu, także jako oprogramowanie opisujące działanie, 
systemy zarządzania wiedzą i  dokumentami (DMS), systemy zarzą-
dzania relacjami z  klientem (CRM), systemy gospodarki towarowej 
i systemy wspomagające zarządzanie (ERP) .

(111) 334920 (220) 2020 02 11 (210) 510065
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 25
(732) INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GigITup!
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .15, 27 .05 .01, 24 .17 .04, 29 .01 .13
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwi-
sów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja 
radiowa, komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za  pośrednictwem telefonów komórkowy, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawa-
nie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kar-
tek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, 
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych 
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na  żądanie, 
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, 
usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi telek-
sowe, usługi trasowania i  podłączania do  sieci telekomunikacyjnej, 
usługi w  zakresie wideokonferencji, usługi związane z  elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesy-
łania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych .

(111) 334921 (220) 2020 08 10 (210) 516971
(151) 2021 02 17 (441) 2020 10 26
(732) ŁYSOŃ TOMASZ, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apilandia INTERAKTYWNE CENTRUM PSZCZELARSTWA
(540) 

(531) 27 .05 .01

(510), (511) 16 broszury, ilustrowane albumy, ulotki, informatory, 
opakowania z papieru, torby papierowe, 41 kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadze-
nie wycieczek z  przewodnikiem, usługi muzeów [wystawy], usługi 
parków rozrywki  .

(111) 334922 (220) 2020 08 10 (210) 516972
(151) 2021 02 17 (441) 2020 10 26
(732) ŁYSOŃ BARBARA, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA Apikultura
(540) 

(531) 03 .13 .04, 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 16 broszury, ilustrowane albumy, ulotki, informatory, 
opakowania z  papieru, torby papierowe, 41 doradztwo zawodo-
we, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi przekwalifikowania za-
wodowego, organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów 
i  sympozjów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], 
organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 aromaterapia, 
ogrodnictwo krajobrazowe, sadzenie drzew, wynajem uli, wynajem 
zwierząt do  celów ogrodnictwa, wypożyczanie sprzętu rolniczego, 
hodowla pszczół, uloterapia  .

(111) 334923 (220) 2020 02 11 (210) 510067
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada & rodzina
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 papier i  karton, fotografie, drukowane foldery infor-
macyjne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, albumy, 
plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony war-
tościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały eduka-
cyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki 
kuponowe, materiały drukowane, naklejki, periodyki, prospekty, pu-
blikacje drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 
reprezentacje graficzne, skoroszyty, ulotki, reklamy drukowane, 35 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo han-
dlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, kampanie marketingowe, usługi 
w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej .

(111) 334924 (220) 2020 02 11 (210) 510068
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KRAINA WĘDLIN Na co dzień
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, złoty
(531) 24 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 mięso, wędliny .

(111) 334925 (220) 2020 02 11 (210) 510069
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maxima Eko
(510), (511) 27 wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych .

(111) 334926 (220) 2020 02 11 (210) 510070
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La Vida
(510), (511) 27 wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych .

(111) 334927 (220) 2020 02 11 (210) 510071
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) RUBIK SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBIK music school
(540) 

(591) ciemnoczerwony, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .17 .10, 24 .17 .12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, usługi 
szkół, usługi szkolnictwa podstawowego, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, nagrywanie mu-
zyki, nauczanie muzyki, produkcja muzyczna, konkursy muzyczne, 
usługi nauczania muzyki, muzyczne usługi wydawnicze, usługi festi-
wali muzycznych, organizacja konkursów muzycznych, produkcja na-
grań muzycznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie 
nagrywania muzyki, usługi edukacyjne w zakresie muzyki, produkcja 
nagrań dźwiękowych i  muzycznych, usługi wydawnicze w  zakresie 
utworów muzycznych, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 
publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów, publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów muzycznych, usłu-
gi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism .

(111) 334928 (220) 2020 02 11 (210) 510075
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) GAZUREK WALDEMAR, FRANEK MIECZYSŁAW GASTROMIX II 
SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gastromix

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów ku-
chennych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów ku-
chennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchen-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń kuchennych, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie ciągów grzewczych, usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie ciągów grzewczych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
mebli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie patelni, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie patelni, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie urządzeń chłodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
urządzeń chłodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urzą-
dzeń mroźniczych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie urzą-
dzeń mroźniczych, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie urządzeń 
do produkcji lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń 
do  produkcji lodu, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie urządzeń 
cukierniczych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie urządzeń 
cukierniczych, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie ekspresów 
do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ekspresów do kawy, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie akcesoriów do  kawy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do kawy, usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie kawy, usługi sprzedaży detalicznej w  za-
kresie kawy, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie syropów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie syropów, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie bufetów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bufetów, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wózków, usługi sprzedaży de-
talicznej w  zakresie wózków, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
podgrzewaczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podgrzewa-
czy, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie dzbanków, usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie dzbanków, usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie dozowników, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
dozowników, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie regałów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie regałów, usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie ekspozytorów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
ekspozytorów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie przyborów 
do  serwowania, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie przyborów 
do  serwowania, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie czekolo-
dziarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czekolodziarek, usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie termosów, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie termosów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
tac, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tac, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów barowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów barowych, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów kelnerskich, usługi sprzedaży 
hurtowej w  zakresie artykułów kelnerskich, usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie wyposażenia pizzerii, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie wyposażenia pizzerii, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie wyposażenia kebaba, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
wyposażenia kebaba, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie pie-
ców do pizzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pieców do pizzy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie torby do pizzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torby do piz-
zy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie naczyń, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie naczyń, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
blach, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie blach, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szczotek, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie szczotek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stołów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie stołów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie łopat, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie łopat, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów stołowych, usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie artykułów stołowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów stołowych, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie akcesoriów stołowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sztućców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sztućców, 
usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie zastaw stołowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie zastaw stołowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie szkła, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
szkła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt łupkowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie płyt łupkowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie naczyń jednorazowych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie naczyń jednorazowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie wazonów, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie wazo-
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nów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie karafek, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie karafek, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie kieliszków, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie kieliszków, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koszyków, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie koszyków, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie cukiernic, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie cukiernic, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  zakresie zestawów do  przypraw, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie zestawów do przypraw, usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie porcelany, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie porcelany, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie misek, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie misek, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie lodówek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
lodówek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lodówek do wina, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lodówek do wina, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie butelek, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie butelek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczników, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świeczników .

(111) 334929 (220) 2020 02 11 (210) 510072
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PULASKA
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i  wieloskładnikowe, 35 
sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicz-
nych i  agrochemicznych powiązanych z  rolnictwem, publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, przygotowywanie reklam, w  tym papierowych, radiowych, 
telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednic-
twem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży 
produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych i agroche-
micznych, 44 usługi w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 334930 (220) 2020 02 11 (210) 510077
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 25
(732) KUPIDURSKA ELIZA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBIECY BIZNES ONLINE
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i  substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicy-
dy, herbicydy, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie w  działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem .

(111) 334931 (220) 2020 01 13 (210) 508916
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17

(732) PRZEGALIŃSKA EWA IBA INTERNATIONAL BRAND & ART 
CONSULTING, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBA International Brand & Art Consulting
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .04 .07, 29 .01 .12
(510), (511) 35 reklama, działalność gospodarcza (doradztwo w  za-
kresie organizacji i zarządzania-), 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe .

(111) 334932 (220) 2019 10 24 (210) 506015
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) FOLWARCZNY MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOBER24
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .05, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie zarządzania biznesem, pomoc w  zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
biura pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, zarządzanie per-
sonelem i  kadrami, konsultacje w  zakresie zasobów ludzkich oraz 
zarządzanie działami i  potrzebami zasobów ludzkich na  miejscu 
u klienta, usługi wymiany pracowników, usługi w zakresie zatrudnie-
nia czasowego i na stałe oraz usługi administrowania procesami ka-
drowymi na miejscu, 39 dostarczanie towarów, pakowanie towarów, 
składowanie towarów, usługi rozładunku towarów, informacja o skła-
dowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, rezerwacja 
transportu, spedycja, transport, usługi kierowców, 40 ubój zwierząt, 
przetwórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców mię-
snych, usługi w  zakresie przetwórstwa żywności i  konserwowania 
produktów żywnościowych, wędzenie żywności .

(111) 334933 (220) 2019 10 31 (210) 506299
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) PARK HANDLOWY SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STAR CITY
(510), (511) 35 usługi biurowe, organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], 36 usługi finansowe, 39 biura 
podróży, 41 fitness kluby, kina, usługi klubowe, usługi parków roz-
rywki, sport i fitness, zajęcia sportowe, usługi sportowe i kulturalne, 
centra rozrywki, 43 kawiarnia, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowa-
nie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne,, 44 usługi medyczne .

(111) 334934 (220) 2019 10 31 (210) 506318
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) PARK HANDLOWY SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STARCITY
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(510), (511) 35 usługi biurowe, handel jako organizowanie usług wy-
nikających z umów z osobami trzecimi, 36 usługi finansowe, 39 biura 
podróży, 41 fitness kluby, kina, usługi klubowe, usługi parków roz-
rywki, sport i fitness, zajęcia sportowe, usługi sportowe i kulturalne, 
centra rozrywki, 43 kawiarnia, obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowa-
nie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, 44 usługi medyczne .

(111) 334935 (220) 2019 12 20 (210) 508309
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) WIŚNIEWSKI MICHAŁ PERFEKT GROUP, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Forexyestrader-powtarzające się układy
(510), (511) 41 edukacja, edukacja online z  komputerowej bazy da-
nych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, kursy szkoleniowe 
w  dziedzinie finansów, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, szkolenia eduka-
cyjne, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, nauczanie 
i  szkolenia, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia związane z fi-
nansami, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych .

(111) 334936 (220) 2019 12 20 (210) 508310
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) WALCZAK ANITA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATELIER UŚMIECHU
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .13
(510), (511) 41 usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla branży stomatologicznej, 
44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi medyczne, 
doradztwo związane ze  stomatologią, stomatologia kosmetyczna, 
poradnictwo medyczne, pomoc stomatologiczna, medycyna este-
tyczna, stomatologia z  sedacją, stomatologia zachowawcza, usługi 
doradcze dotyczące implantów stomatologicznych, usługi kliniki 
dentystycznej, usługi rentgenowskie w celach diagnostyki stomato-
logicznej, usługi ortodontyczne, profilaktyka stomatologiczna .

(111) 334937 (220) 2019 12 20 (210) 508311
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) CHWAJOŁ MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC PREMIUM
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 24 .09 .01, 24 .09 .05, 25 .01 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  nakryciami głowy, 40 szycie odzieży na  miarę, szycie (produkcja 
na zamówienie), 42 projektowanie ubrań, projektowanie kapeluszy, 
projektowanie akcesoriów mody, projektowanie nakryć głowy, pro-
jektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 334938 (220) 2019 12 20 (210) 508312
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) WIŚNIEWSKI MICHAŁ PERFEKT GROUP, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOREX ¥€$ TRADER
(540) 

(591) czarny, złoty, biały, jasnoniebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 01 .17 .01, 01 .17 .25, 24 .17 .18
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, 
szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia 
dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, szkolenia w dziedzinie biznesu, 
szkolenia związane z  finansami, szkolenia w  zakresie umiejętności 
biznesowych, edukacja, edukacja online z  komputerowej bazy da-
nych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, kursy szkoleniowe 
w  dziedzinie finansów, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online .

(111) 334939 (220) 2019 12 20 (210) 508313
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) FIDENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fidendo
(540) 

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo 
podatkowe (rachunkowość), planowanie podatkowe (rachunko-
wość), usługi księgowe, księgowanie kosztów, przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i  analiz dla przedsiębiorstw, sporządza-
nie dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi rachunkowe, 
usługi doradcze i  informacyjne dotyczące rachunkowości, audyt 
finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo związane 
z audytem, audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, usługi 
doradztwa biznesowego związane z  zakładaniem i  prowadzeniem 
spółek prawa handlowego, zarządzanie przedsiębiorstwami han-
dlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwanie i systema-
tyzowanie danych do  komputerowych baz danych, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, 
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 
wyceny handlowe, 36 analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo 
finansowe, analiza finansowa, badania finansowe, wyceny finanso-
we, sporządzanie raportów i analiz finansowych, planowanie finan-
sowe, doradztwo podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków 
i księgowości), konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzeda-
żą przedsiębiorstw, zarządzanie informacją finansową i  usługi ana-
lityczne, informacje finansowe dla inwestorów, usługi doradztwa 
i  udzielania informacji finansowych, wykonywanie ekspertyz i  pro-
gnoz finansowych, zarządzanie finansami, doradztwo inwestycyjne, 
usługi inwestycyjne w zakresie kapitału własnego, usługi inwestycyj-
ne funduszy typu private equity .

(111) 334940 (220) 2019 12 20 (210) 508315
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
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(732) LINGO TOMASZ P .H .U . LINGO, Świdnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) seobud
(510), (511) 35 badanie rynku, organizowanie działalności gospodar-
czej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, porady 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, usługi re-
klamowe i marketingowe, informacja marketingowa, kampanie mar-
ketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing, usługi marke-
tingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, 
udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań mar-
ketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostar-
czanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, 
planowanie strategii marketingowych, analiza trendów marketingo-
wych, projektowanie badań marketingowych, opracowywanie an-
kiet marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, udzielanie infor-
macji dotyczących marketingu, analiza w  zakresie marketingu, 
analizy w  zakresie marketingu, pomoc w  zakresie marketingu, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingo-
wego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, doradz-
two specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, doradztwo w  zakresie marketingu 
biznesowego, badania rynku i badania marketingowe, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie personelem zajmu-
jącym się marketingiem, usługi reklamowe i  marketingowe online, 
usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingo-
we w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restau-
racji, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, sporzą-
dzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego, oceny szacunkowe do  celów marke-
tingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biz-
nesowe w  zakresie marketingu strategicznego, usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie mar-
ketingu produktów chemicznych, usługi konsultingowe w  zakresie 
marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu 
afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marke-
tingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradz-
two marketingowe w  zakresie mediów społecznościowych, usługi 
planowania w celu badań marketingowych, świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, produkcja nagrań dźwię-
kowych do  celów marketingowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i  promocyjnych, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, porady w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy 
i marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i  marketingu, usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
doradztwo w  zakresie demografii do  celów marketingowych, pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo 
w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i  marketingu, 
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i pu-
blicity, doradztwo i  zarządzanie biznesowe w  zakresie działalności 
marketingowej, opracowywanie i  wdrażanie strategii marketingo-
wych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i  promocji, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama 
w  czasopismach, broszurach i  gazetach, reklama w  Internecie dla 
osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy ze-
wnętrznej, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama ze-
wnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, reklama i  usługi 
reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja tre-
ści reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie ulotek 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projek-
towanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, 

przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i  roz-
mieszczanie reklam, usługi promocyjne i  reklamowe, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie rekla-
my, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi w  zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, reklama online za  pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie reklamy 
i  promocji sprzedaży, usługi w  zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: farby, lakiery, pokosty, środki zapobiegające korozji i zabezpie-
czające drewno, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, opał, materiały bu-
dowlane metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, na-
rzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym, narzędzia 
ręczne, urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, kominki, 
zlewozmywaki, umywalki, bidety, wanny, prysznice, armatura sani-
tarna, silikony, pianki poliuretanowe, materiały uszczelniające, mate-
riały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, materiały budowlane 
niemetalowe, meble łazienkowe, 37 usługi budowlane i remontowe 
budynków, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami 
użytkowników w  sieciach komputerowych, analizy komputerowe, 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
komputerowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, 
dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjali-
stycznych raportów w  zakresie informatyki, kompilacja informacji 
związanych z  systemami informacyjnymi, konsultacje w  dziedzinie 
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc 
w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji 
w  zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów 
w  zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i  informacyjne 
w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne 
związane z  integracją systemów komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi dorad-
cze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci 
komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, 
usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, 
usługi doradztwa technicznego w  zakresie technologii informacyj-
nej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsulta-
cyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów sie-
ciowych, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi 
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, anali-
za systemów komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, usługi w  zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz da-
nych, opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz 
danych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie 
i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz da-
nych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie 
programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, two-
rzenie i  utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów 
do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych, 
tworzenie i  utrzymywanie witryn internetowych, usługi w  zakresie 
tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywa-
nie stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja opro-
gramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja 
programów komputerowych, projektowanie, tworzenie i programo-
wanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron interneto-
wych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych na  rzecz 
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron in-
ternetowych, doradztwo związane z  tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymy-
wanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia 
kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twar-
dych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron in-
ternetowych do  handlu elektronicznego, pisanie na  zamówienie 
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia 
stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych do automa-
tycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizu-
alizacji, zdalne administrowanie serwerem, usługi projektowania 
w  zakresie systemów wyświetlania w  celach prezentacyjnych, do-
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radztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu progra-
mów komputerowych, usługi doradcze w  dziedzinie analizy syste-
mów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie technologii 
informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do  plat-
form informacyjnych w  Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie 
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania kompute-
rowego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem in-
formatycznym, udzielanie informacji na  temat usług analiz i badań 
przemysłowych, dostarczacie informacji związanych z  projektowa-
niem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, udzielanie informacji online na temat usług analiz i ba-
dań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyj-
nych i  doradczych w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
dostarczanie informacji związanych z  projektowaniem i  opracowy-
waniem sprzętu i  oprogramowania komputerowego, dostarczanie 
informacji i  wyników badań naukowych z  bazy danych dostępnej 
online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, pro-
jektowanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, 
opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, 
usługi związane z  opracowywaniem baz danych, programowalne 
oprogramowania do  zarządzania bazami danych, wypożyczanie 
oprogramowania do  zarządzania bazami danych, doradztwo w za-
kresie komputerowych programów baz danych, projektowanie 
i opracowywanie programów komputerowych baz danych, instala-
cja, konserwacja i  aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
projektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  elektronicz-
nych baz danych, opracowywanie i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego do baz danych, projektowanie elektronicznych for-
matów płyt CD do  komputerowych baz danych, opracowywanie, 
aktualizacja i  konserwacja systemów oprogramowania komputero-
wego i baz danych, udostępnianie informacji online w zakresie ba-
dań technologicznych z  komputerowej bazy danych lub Internetu, 
monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, ana-
lizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monito-
rowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awa-
rii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
komputerowego online, nie  do  pobrania, do  użytku w  aplikacjach 
do monitorowania nadawania .

(111) 334941 (220) 2019 12 20 (210) 508317
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) ONEAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONEAPP
(540) 

(591) niebieski, fioletowy, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy], programy 
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagra-
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie 
komputerowe, nagrane, programy systemów operacyjnych, kom-
puterowe programy operacyjne, urządzenia do  przechowywania 
programów komputerowych, 35 pozyskiwanie danych do  kompu-
terowych baz danych, systematyzacja danych do  komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, re-
klama, zarządzanie zbiorami informatycznymi, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi 
w  zakresie pośrednictwa pracy, usługi w  zakresie rekrutacji kadry 
specjalistycznej, rekrutacja personelu informatycznego, usługi w za-
kresie czasowego udostępniania osobom trzecim pracowników i wy-
specjalizowanej kadry, usługi rekrutacji pracowników, tymczasowy 

przydział personelu, agencje zatrudnienia tymczasowego, rekrutacja 
tymczasowego personelu, 38 przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, przesyłanie telekopii, przydzielanie 
dostępu do  baz danych, transfer strumieniowy danych, transmisja 
plików cyfrowych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, insta-
lacje oprogramowania komputerowego, programowanie kompute-
rów, projektowanie systemów komputerowych, monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie 
danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, instalacja oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, wypożyczanie komputerów, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich .

(111) 334942 (220) 2019 12 20 (210) 508318
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) MJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VALID VOTE
(540) 

(591) czarny, szary, niebieski, pomarańczowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18
(510), (511) 35 usługi zarządzania społecznością online, badanie 
i  zbieranie opinii publicznej, prowadzenie ankiet, prowadzenie 
badań opinii publicznej, projektowanie badań opinii publicznej, 
opracowywanie ankiet opinii publicznej, oferowanie i  wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, 
rozpowszechnianie reklam poprzez internet, usługi reklamowe, 
w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, doradztwo marke-
tingowe w  zakresie mediów społecznościowych, 38 udostępnianie 
interaktywnej platformy on-line pozwalającej użytkownikom na wy-
mianę opinii, poglądów, wypowiadania się, głosowania, forów dys-
kusyjnych, przesyłania wiadomości i plików oraz udostępniania treści 
w formie tekstowej, audio, wizualnej i audio-wizualnej, usługi poko-
jów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, fora [po-
koje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie fo-
rów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i  obrazów, zapewnianie dostępu do  baz danych, elek-
troniczna transmisja wiadomości, elektroniczna wymiana danych 
przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości 
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] 
oraz forów internetowych, obsługa chat roomów, transmisja krótkich 
wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjny-
mi, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, 
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i  informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja treści generowanych przez 
użytkownika za  pośrednictwem Internetu, udostępnianie online 
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomo-
ści pomiędzy użytkownikami komputerów i  urządzeń mobilnych, 
udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do  przesy-
łania wiadomości, komentarzy i  treści multimedialnych pomiędzy 
użytkownikami, udostępnianie interaktywnej platformy on-line 
do badania i zbierania opinii publicznej, udostępnianie interaktyw-
nej platformy on-line do głosowania .

(111) 334943 (220) 2019 12 20 (210) 508319
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
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(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dr Gerard
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodycze 
czekoladowe, słodycze o  smaku owocowym, wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z mąki, artykuły spo-
żywcze ze  zbóż, batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami 
posiłków, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne bisz-
kopty [ciastka], pastylki [wyroby cukiernicze], ciastka, ciastka czeko-
ladowe, ciastka z kremem, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawie-
rające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, ciastka 
zbożowe do  spożycia przez ludzi, ciasteczka, ciasteczka maślane, 
słodycze [cukierki], czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, pralinki, her-
batniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki [słodkie lub słone], her-
batniki petit-beurre, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki 
o smaku owocowym, piernik, pierniczki, nielecznicze draże, krakersy, 
słone krakersy, kruche ciasto, kruche ciastka (herbatniki), precelki, 
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie 
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], makaroniki [wyroby cukierni-
cze], potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na  bazie orzechów arachidowych, przekąski 
na  bazie zbóż, przekąski słone na  bazie mąki, wyroby cukiernicze 
do dekoracji świątecznych choinek .

(111) 334944 (220) 2019 12 20 (210) 508320
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S .A ., Santiago (CL)
(540) (znak słowny)
(540) 9LIVES
(510), (511) 33 wino .

(111) 334945 (220) 2019 12 20 (210) 508321
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) AVIA INTERNATIONAL, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) AVIA
(510), (511) 4 bitumy, mieszaniny wiążące, 19 asfalt, smoła, bituminy .

(111) 334946 (220) 2019 12 21 (210) 508373
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM co ogarniają śniadania
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, jasnozielony
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 05 .07 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i  gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne 
preparaty do  produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], na-
poje pół mrożone, proszek do  wytwarzania napojów gazowanych, 
napoje warzywne, gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwia-
jących, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje 
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe 
z  sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje zawierające soki warzywne 

[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami ślado-
wymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, woda mineralna [napoje], esencje do  produkcji napojów, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzu-
jące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy 
[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, 
napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków 
owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do  sporządzania na-
pojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożo-
ne napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów 
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, 
soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owo-
cowe do użytku jako napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syro-
py do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemonia-
dy, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe .

(111) 334947 (220) 2019 12 21 (210) 508374
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM którzy są Ci bliscy
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, jasnozielony
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 05 .07 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i  gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne 
preparaty do  produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], na-
poje pół mrożone, proszek do  wytwarzania napojów gazowanych, 
napoje warzywne, gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwia-
jących, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje 
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe 
z  sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje zawierające soki warzywne 
[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami ślado-
wymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, woda mineralna [napoje], esencje do  produkcji napojów, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzu-
jące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy 
[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, 
napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków 
owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do  sporządzania na-
pojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożo-
ne napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów 
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, 
soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owo-
cowe do użytku jako napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syro-
py do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemonia-
dy, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe .

(111) 334948 (220) 2019 12 21 (210) 508375
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, jasnozielony
(531) 02 .09 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 05 .07 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i  gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne 
preparaty do  produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], na-
poje pół mrożone, proszek do  wytwarzania napojów gazowanych, 
napoje warzywne, gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwia-
jących, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje 
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe 
z  sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje zawierające soki warzywne 
[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami ślado-
wymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, woda mineralna [napoje], esencje do  produkcji napojów, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzu-
jące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy 
[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, 
napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków 
owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do  sporządzania na-
pojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożo-
ne napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów 
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, 
soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owo-
cowe do użytku jako napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syro-
py do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemonia-
dy, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe .

(111) 334949 (220) 2019 12 21 (210) 508376
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony, jasnozielony
(531) 05 .07 .13, 02 .09 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i  gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne 
preparaty do  produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], na-
poje pół mrożone, proszek do  wytwarzania napojów gazowanych, 

napoje warzywne, gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwia-
jących, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje 
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe 
z  sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje zawierające soki warzywne 
[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami ślado-
wymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, woda mineralna [napoje], esencje do  produkcji napojów, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje z owoców bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzu-
jące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy 
[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, 
napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków 
owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do  sporządzania na-
pojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożo-
ne napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów 
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, 
soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owo-
cowe do użytku jako napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syro-
py do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemonia-
dy, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe .

(111) 334950 (220) 2019 12 21 (210) 508377
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kotlin
(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) 334951 (220) 2019 12 23 (210) 508381
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) CTBAT International Co . Limited, Hong Kong (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHUANGXI
(540) 

(591) czerwony, biały, złoty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .10, 26 .04 .12, 26 .01 .12, 29 .01 .13, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 09 .01 .09
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń do sa-
modzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe, substytuty 
tytoniu (nie  do  celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, 
zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła papierosowa, gilzy papierosowe, 
filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, 
ręczne urządzenia do  umieszczania tytoniu w  papierowych gilzach, 
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do  użytku w  papierosach 
elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania .
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(111) 334952 (220) 2019 12 23 (210) 508382
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) AQUA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUANATURAL
(540) 

(591) niebieski, zielony, jasnoniebieski, biały
(531) 01 .15 .15, 01 .07 .10, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi 
z  owoców, esencje do  produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napo-
je owocowe lub warzywne, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
bezalkoholowe napoje z soków, soki owocowe lub warzywne, syropy 
i  inne preparaty do produkcji napojów, lemoniada, napoje energe-
tyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, nektary, syrop do lemo-
niady, syrop do  napoju, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
pastylki do  napojów gazowanych, woda pitna, woda mineralna, 
wody gazowane, napoje gazowane, woda sodowa, woda stołowa, 
woda lub woda sodowa o smaku jabłkowym, woda lub woda sodo-
wa o smaku granatu, woda lub woda sodowa o smaku mojito, woda 
lub woda sodowa o  smaku cytrynowym, woda lub woda sodowa 
z  tlenem, soki owocowe jako napoje, soki warzywne jako napoje, 
sorbety jako napoje, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
badania biznesowe, badania rynkowe, badania w  zakresie biznesu, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych, fakturowanie, handlowe informacje i  porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek, mar-
keting ukierunkowany, negocjowanie i  rozliczanie transakcji han-
dlowych, organizowanie pokazów towarów w  celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tele-
marketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
handlu hurtowego i detalicznego w zakresie dóbr konsumpcyjnych, 
usługi handlu on-line w zakresie dóbr konsumpcyjnych, usługi po-
średnictwa w  handlu, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
usługi sprzedaży wysyłkowej za  pomocą katalogów, poprzez za-
mówienia za  pośrednictwem poczty, środków telekomunikacji, lub 
usługi sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych, merchan-
dising towarów, negocjowanie transakcji, 36 pożyczki-finansowanie, 
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą 
kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą 
kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych w systemie 
on-line, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udzielanie 
rabatów poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, zarządzanie fi-
nansowe płatnościami z tytułu refundacji, zarządzanie finansami, 39 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa 
towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, napełnianie 
automatów sprzedających, spedycja, transport, usługi butelkowa-
nia, wynajem zamrażarek, wypożyczanie zamrażarek, wypożyczanie 
elektrycznych chłodziarek do  napojów, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworze-
nia, usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, 
pakowanie produktów, przewożenie ładunków, przewóz samocho-
dami ciężarowymi, składowanie, spedycja, informacja o transporcie, 

usługi kurierskie, 42 projektowanie opakowań dla handlu, 43 obsłu-
ga gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transpor-
tem, wypożyczanie dozowników wody pitnej .

(111) 334953 (220) 2019 12 23 (210) 508383
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) AQUA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KoGo
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi 
z  owoców, esencje do  produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napo-
je owocowe lub warzywne, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
bezalkoholowe napoje z soków, soki owocowe lub warzywne, syropy 
i  inne preparaty do produkcji napojów, lemoniada, napoje energe-
tyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, nektary, syrop do lemo-
niady, syrop do  napoju, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
pastylki do  napojów gazowanych, woda pitna, woda mineralna, 
wody gazowane, napoje gazowane, woda sodowa, woda stołowa, 
woda lub woda sodowa o smaku jabłkowym, woda lub woda sodowa 
o smaku granatu, woda lub woda sodowa o smaku mojito, woda lub 
woda sodowa o smaku cytrynowym, woda lub woda sodowa z tle-
nem, soki owocowe jako napoje, soki warzywne jako napoje, sorbety 
jako napoje .

(111) 334954 (220) 2019 12 23 (210) 508384
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) MATEJCZYK RAFAŁ DEVIL-CARS, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTONATOR .PL AUTO MOTO PREZENT MOTORYZACYJNY
(540) 

(531) 25 .03 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypożyczanie auto-
karów, samochodów i  samochodów wyścigowych, 41 organizowa-
nie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych .

(111) 334955 (220) 2019 12 23 (210) 508388
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Barlinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTO Z nami zapakujesz wszystko!
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .11, 26 .03 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(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 papieru, 
kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania i transportu, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzyka-
mi powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, opa-
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kowania do butelek z papieru, kartonu lub tektury, podstawki pod 
kufle do  piwa, torby na  śmieci z  papieru lub tworzyw sztucznych, 
wyroby promocyjne-reklamowe z papieru, kartonu, tektury lub two-
rzyw sztucznych, artykuły biurowe z  papieru, kartonu, tektury lub 
tworzyw sztucznych: teczki na dokumenty, pojemniki na akta, torby 
i  kartony okazjonalne, skorowidze, skoroszyty, papierowe wyroby 
poligraficzne: druki, faktury, foldery, informatory, instrukcje, kalenda-
rze, papiery firmowe, papier do drukarek komputerowych, poradniki, 
prospekty, skrypty, wizytówki, taśmy papierowe, taśmy samoprzy-
lepne do celów papierniczych, ulotki, papier do pakowania, obrusy 
papierowe, papierowe ręczniki, serwetki, papier toaletowy, 35 usługi 
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i  zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży 
w sklepach i/lub hurtowniach poprzez agentów oraz za pośrednic-
twem strony internetowej 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 poligraficzne, wyroby promocyjno-reklamowe z papieru, 
kartonu tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły toaletowe i  hi-
gieniczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie 
marketingu i  prezentacji towarów i  usług, usługi: reklamowe i  pro-
mocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i  wzorów 
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku .

(111) 334956 (220) 2019 12 23 (210) 508390
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J .P ., Mesznary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pesticol
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do ana-
liz laboratoryjnych inne niż do  celów medycznych lub weterynaryj-
nych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medycz-
ne i weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki 
na torf do ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, 
pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla 
leśnictwa z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, preparaty z  mi-
kroelementami dla roślin, środki ochrony nasion, środki utrzymujące 
wilgoć, środki chemiczne dla ogrodnictwa z  wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, papier-
ki wskaźnikowe, podłoża do upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, 
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondy-
cję gleby, preparaty do oklejania drzew w sadownictwie, saletra, siar-
czany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty chemiczne 
zabezpieczające przed śniecią zbożową, dodatki chemiczne do środ-
ków owadobójczych, preparaty do  czyszczenia z  tłuszczy, torf, zie-
mia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, preparaty chemiczne 
do zapobiegania chorobom winorośli, wodorosty jako nawóz, 5 fungi-
cydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze prepa-
raty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki 
do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożo-
wego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, 
środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty 
tytoniu owadobójcze .

(111) 334957 (220) 2019 12 23 (210) 508393
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TY DECYDUJESZ CO VAPUJESZ
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 pa-
pierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycz-
nych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i  płyny do  nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektronicz-
ne do  inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do  aerozoli 
do  inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, 

kartridże do  papierosów elektronicznych, atomizery do  papierosów 
elektronicznych, kartomizery do  papierosów elektronicznych, zesta-
wy do  palenia papierosów elektronicznych, naboje do  kartridżów 
do  papierosów elektronicznych, płyny do  elektronicznych papiero-
sów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papie-
rosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki 
do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry do papierosów, filtry do tyto-
niu, filtry do  papierosów, waporyzatory dla palaczy, do  stosowania 
doustnego, środki czyszczące do  papierosów elektronicznych, przy-
bory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, 
dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online .

(111) 334958 (220) 2019 12 23 (210) 508394
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) petrolnet .pl
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja 
broszur, publikacje multimedialne w zakresie rynku paliw, publikacja 
materiałów edukacyjnych i  informacyjnych w  zakresie rynku paliw, 
udostępnianie publikacji elektronicznych dotyczących rynku paliw, 
publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych 
dotyczących rynku paliw, publikowanie czasopism internetowych, 
publikowanie drogą elektroniczną informacji i newsów dotyczących 
rynku paliw, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i  broszur, 
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udo-
stępnianie informacji dotyczących rynku paliw za  pomocą portalu 
on-line, prowadzenie portalu branżowego w zakresie udostępniania 
informacji o rynku paliw .

(111) 334959 (220) 2019 12 23 (210) 508395
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) KAŁUŻA-FREYRE DANUTA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kids’ Kitchen
(540) 

(591) błękitny
(531) 01 .15 .13, 24 .17 .02, 26 .01 .06, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 
27 .05 .01, 29 .01 .11
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, usługi 
edukacyjne dotyczące gotowania, kształcenie praktyczne (pokazy) 
w  zakresie gotowania, szkoła gotowania, prowadzenie studia kuli-
narnego, warsztaty kulinarne .

(111) 334960 (220) 2019 12 23 (210) 508396
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PetroTrend FORUM RYNKU STACJI PALIW
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 26 .01 .02, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 prowadzenie konferencji biznesowych, organizowa-
nie i  obsługa konferencji, organizowanie seminariów i  konferencji, 
usługi w  zakresie konferencji, organizowanie spotkań i  konferencji, 
organizowanie konferencji związanych z biznesem, przygotowywa-
nie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie wy-
staw i  konkursów, organizowanie i  prowadzanie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biz-
nesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji .

(111) 334961 (220) 2019 12 23 (210) 508399
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KAŁUŻA-FREYRE DANUTA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kids’ Kitchen
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, usługi 
edukacyjne dotyczące gotowania, kształcenie praktyczne (pokazy) 
w  zakresie gotowania, szkoła gotowania, prowadzenie studia kuli-
narnego, warsztaty kulinarne .

(111) 334962 (220) 2019 12 23 (210) 508400
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NORMURIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne .

(111) 334963 (220) 2019 12 23 (210) 508401
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dekarz ze stali
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i  osprzęt metalowy 
do  nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19 
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, da-
chówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, da-
chówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
nie i  kupowanie w  sklepach, hurtowniach, w  Internecie oraz drogą 
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 37 usługi budowlane, 
usługi instalacyjne i montażowe w budownictwie, usługi dekarskie, 
usługi blacharskie, usługi wykończeniowe, nadzór budowlany, usługi 
remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi konserwacji zabytków, nad-
zór budowlany, sprzątanie i czyszczenie budynków, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, informacja budowlana, roboty wydobyw-
cze, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego .

(111) 334964 (220) 2019 12 23 (210) 508402
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 03 .01 .01, 03 .01 .16, 26 .11 .12, 29 .01 .12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badaw-
cza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 wydawnic-
twa papierowe, publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, książki, 
kalendarze, albumy, blankiety, broszury, druki, karty pocztowe, kata-
logi, koperty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, note-
sy, okładki, obwoluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 21 na-
czynia do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki, 
kultury, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów, zjazdów, warsztatów, organi-
zowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi 
wydawnicze, publikowanie książek i  innych tekstów, tłumaczenia, 
wypożyczanie książek, usługi biblioteczne, 42 usługi w zakresie prac 
naukowo-badawczych, usługi w zakresie badań naukowych .

(111) 334965 (220) 2019 12 23 (210) 508403
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stacja Benzynowa & Convenience Store
(540) 

(591) jasnoszary, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do  pobrania, czasopisma elek-
troniczne, publikacje elektroniczne do  pobrania w  postaci maga-
zynów, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [łado-
walne], publikacje elektroniczne, do  pobrania, publikacje w  formie 
elektronicznej do  pobrania, 16 gazety, czasopisma, czasopisma 
branżowe, czasopisma fachowe, publikacje drukowane, publikacje 
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne dru-
kowane, 35 reklama w  czasopismach, reklama w  czasopismach, 
broszurach i  gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w  cza-
sopismach, gazetach i  magazynach, udostępnianie przestrzeni re-
klamowej w  czasopismach, gazetach i  magazynach, publikacja re-
klam, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikacja treści 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych 
on-line, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, usługi w zakresie publikowania 
tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach 
reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji 
w Internecie, publikowanie druków do celów reklamowych w posta-
ci elektronicznej, 41 publikowanie gazety dla klientów w Internecie, 
multimedialne wydania magazynów, publikowanie multimedialne 
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magazynów, czasopism i gazet, publikowanie, usługi publikacji, pu-
blikacja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne, 
publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikacja 
materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, 
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism 
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publiko-
wanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji on-line, przy-
gotowywanie tekstów do  publikacji, publikacja gazet elektronicz-
nych on-line, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja i  redagowanie 
materiałów drukowanych, usługi w  zakresie publikacji biuletynów, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji, usługi doradcze w  zakre-
sie publikowania, publikowanie druków w  formie elektronicznej, 
usługi w zakresie publikowania on-line, udzielanie informacji zwią-
zanych z publikowaniem, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie  do  pobrania, usługi konsultacyjne w  zakresie publikacji czaso-
pism, udostępnianie publikacji on-line [nie  do  pobrania], udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie gazet, perio-
dyków, katalogów i  broszur, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem 
tekstów pisanych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, publikacja książek i  czasopism elektro-
nicznych on-line (nie  do  pobrania), publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, usługi wydawania 
publikacji periodycznych i  nieperiodycznych innych niż teksty re-
klamowe, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie druków, również 
w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, udostęp-
nianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, pu-
blikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych 
niż do celów reklamowych .

(111) 334966 (220) 2019 12 23 (210) 508412
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) GREL-SĘBA ANNA SEBADENT GABINETY DENTYSTYCZNE, 
Zalasewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sebadent gabinety dentystyczne
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 usługi medyczne .

(111) 334967 (220) 2019 12 24 (210) 508438
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SPÓŁKA JAWNA, Goleniów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TLS
(510), (511) 35 usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, sprzedaż obiektów i  lokali miesz-
kalnych i niemieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-

kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, anali-
zy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszka-
niowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania 
obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg i  na-
wierzchni  .

(111) 334968 (220) 2019 12 24 (210) 508439
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SPÓŁKA JAWNA, Goleniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLS DEVELOPER
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, sprzedaż obiektów i  lokali miesz-
kalnych i niemieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, anali-
zy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszka-
niowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania 
obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg i  na-
wierzchni  .

(111) 334969 (220) 2019 12 24 (210) 508440
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) STUDIO AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO .AG
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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 .



108 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

(111) 334970 (220) 2019 12 24 (210) 508442
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 11
(732) DOMAŃSKI TOMASZ, Ustanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miody Domańskich
(540) 

(591) żółty, czarny, biały, szary
(531) 03 .13 .04, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 29 pyłki kwiatowe jako żywność, 30 miód, kit pszcze-
li, wosk pszczeli, świece z  wosku pszczelego, pierzga, spożywcze 
mleczko pszczele, wyroby cukiernicze, pierniki, 35 usługi w  zakre-
sie prowadzenia sklepu i  hurtowni z  następującymi towarami: pył-
ki kwiatowe jako żywność miód, kit pszczeli, wosk pszczeli, świece 
z wosku pszczelego, pierzga, spożywcze mleczko pszczele, wyroby 
cukiernicze, pierniki, 41 organizowanie i prowadzenie pracowni spe-
cjalistycznych, seminariów, szkolenia, warsztaty, również dla dzieci 
i młodzieży .

(111) 334971 (220) 2019 12 24 (210) 508447
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZooLandia24 .pl
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i  innych zwierząt, pro-
teiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla 
ptaków, zwierzęta przeznaczone do  menażerii, 35 pośrednictwo 
handlowe w  zakresie pokarmu dla zwierząt, prowadzenie sklepu/
hurtowni z pokarmem dla zwierząt, 39 transport, dostarczenie prze-
syłek, dostarczenie towarów zamówionych drogą korespondencji 
tradycyjnej lub elektronicznej, magazynowanie, składowanie towa-
rów, dystrybucja paczek .

(111) 334972 (220) 2019 12 24 (210) 508448
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIGITREE GROUP
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .01 .01, 26 .11 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 9 dane na  nośnikach magnetycznych, optycznych, in-
terfejsy, programy komputerowe (software) ładowalne, programy 
komputerowe nagrane, komputerowe programy sterujące, 35 usługi 

reklamowe i promocyjne: produkcja reklam, animacje i wizualizacje 
komputerowe, prowadzenie kampanii reklamowych na  rzecz osób 
trzecich, usługi marketingowe, usługi informatyczne w zakresie pro-
dukcji internetowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych, 
rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych w sieciach te-
leinformatycznych, usługi w zakresie kompilacji informacji do kom-
puterowych baz danych, systematyzacja informacji w  komputero-
wych bazach danych, 38 usługi komputerowego przesyłania danych 
i obrazów, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telewizyjnej, 
poczty elektronicznej, przekazu satelitarnego, przekazu danych, ob-
razów i informacji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych i optycz-
nych, usługi telewizji kablowej .

(111) 334973 (220) 2019 12 24 (210) 508449
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) PET FOOD 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZooLandia .pl
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i  innych zwierząt, pro-
teiny dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla 
ptaków, zwierzęta przeznaczone do  menażerii, 35 pośrednictwo 
handlowe w  zakresie pokarmu dla zwierząt, prowadzenie sklepu/
hurtowni z pokarmem dla zwierząt, 39 transport, dostarczenie prze-
syłek, dostarczenie towarów zamówionych drogą korespondencji 
tradycyjnej lub elektronicznej, magazynowanie, składowanie towa-
rów, dystrybucja paczek .

(111) 334974 (220) 2019 12 24 (210) 508452
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BAUTHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUTHAL
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, sprzedaż obiektów i  lokali miesz-
kalnych i niemieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, anali-
zy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszka-
niowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania 
obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg i  na-
wierzchni .

(111) 334975 (220) 2019 12 24 (210) 508455
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 27
(732) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR LUBLIN
(540) 

(591) żółty, niebieski, biały, czarny
(531) 03 .04 .11, 03 .04 .13, 24 .01 .03, 24 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych .

(111) 334976 (220) 2019 12 24 (210) 508456
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 01 .17 .11, 07 .01 .09, 06 .07 .08, 05 .01 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i  wieloskładnikowe, 35 
sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicz-
nych i  agrochemicznych powiązanych z  rolnictwem, publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, przygotowywanie reklam w  tym papierowych, radiowych, 
telewizyjnych, prezentowanie produktów w  mediach, za  pośred-
nictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych 
i agrochemicznych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa .

(111) 334977 (220) 2019 12 24 (210) 508457
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) GÓRA KONRAD GDG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GŁOWY do Góry
(540) 

(531) 14 .07 .20, 27 .05 .01
(510), (511) 41 szkolenia w zakresie technik fryzjerskich, 44 usługi fry-
zjerskie .

(111) 334978 (220) 2019 12 24 (210) 508459
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 27
(732) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR LUBLIN
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 03 .04 .11, 03 .04 .13, 24 .01 .03, 24 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych .

(111) 334979 (220) 2020 02 03 (210) 508461
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) WILCZEK MARTA, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNE OPAKOWANIE DO ŻYWNOŚCI WOSKOWIJKA BY 
Malu
(540) 

(591) czarny
(531) 29 .01 .08, 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .05 .15, 26 .05 .18, 26 .05 .19, 
03 .13 .04
(510), (511) 16 opakowania na żywność .

(111) 334980 (220) 2019 12 24 (210) 508462
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) ZIENKIEWICZ JOANNA, ZIENKIEWICZ TOMASZ RPROJEKT 
SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLO PARK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .21
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania cen-
trami handlowymi oraz w zakresie obsługi biznesowej centrów han-
dlowych, usługi centrów handlowych, w zakresie usług handlu deta-
licznego w  obszarach: żywności i  używek, odzieży i  artykułów 
przemysłowych, zwłaszcza wyrobów chemicznych do celów gospo-
darczych, naukowych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i le-
śnych, żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw sztucznych 
w stanie surowym, nawozów, środków do gaszenia ognia, środków 
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do utwardzania i lutowania metali, wyrobów chemicznych do utrzy-
mywania świeżości i konserwowania artykułów spożywczych, środ-
ków garbarskich, klejów do  celów przemysłowych, farb, pokostów, 
lakierów, środków antykorozyjnych, środków do  konserwowania 
drewna, środków barwiących, bejc, żywic naturalnych w stanie suro-
wym, folii metalowych i metali w formie sproszkowanej dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i  artystów, środków piorących i  wybielają-
cych, środków do  czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczów 
i  ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, 
środków do pielęgnacji ciała i urody, płynów do układania włosów, 
środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych, 
smarów, środków pochłaniających, nawilżających i  wiążących kurz, 
paliw (łącznie z paliwami silnikowymi), materiałów oświetleniowych, 
świec i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceutycznych i wete-
rynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji 
dietetycznych do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywno-
ści dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, plastrów, 
materiałów opatrunkowych, materiałów do  plombowania zębów, 
wosków dentystycznych, środków odkażających, środków do zwal-
czania szkodników, fungicydów, herbicydów, metali nieszlachetnych 
i  ich  stopów, materiałów budowlanych z  metalu, budowli przeno-
śnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, kabli i dru-
tów metalowych (nie do celów elektrycznych), wyrobów ślusarskich 
i drobnych wyrobów metalowych, rur metalowych, sejfów, wyrobów 
metalowych, rud, maszyn i  obrabiarek, silników (z  wyjątkiem silni-
ków do  pojazdów lądowych), mechanizmów sprzęgania i  napędu 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych 
narzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń sterowa-
nych ręcznie, wyrobów nożowniczych, noży, widelców i łyżek, broni 
siecznej i broni białej, przyrządów do golenia, urządzeń i przyrządów 
naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinemato-
graficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyj-
nych, kontrolnych, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, 
urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urzą-
dzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
magnetycznych nośników danych, płyt do  nagrywania, płyt CD 
i DVD i  innych cyfrowych nośników danych, automatów sprzedają-
cych i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kas sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do  przetwa-
rzania danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, opro-
gramowania komputerowego, urządzeń do  gaszenia ognia, urzą-
dzeń i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych 
i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zębów, artykułów ortope-
dycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, urzą-
dzeń do  oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji 
sanitarnych, pojazdów, urządzeń służących do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, ma-
teriałów wybuchowych, fajerwerków, metali szlachetnych i  ich sto-
pów oraz wykonanych z nich lub pokrytych nimi wyrobów, wyrobów 
jubilerskich, biżuterii, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przy-
rządów zegarmistrzowskich i  chronometrycznych, instrumentów 
muzycznych, papieru, kartonu i  towarów z  nich wykonanych, dru-
ków, materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienni-
czych, klejów do papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku 
domowego, artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i arty-
kułów biurowych (za  wyjątkiem mebli), materiałów szkoleniowych 
i  dydaktycznych (z  wyjątkiem aparatury), materiałów do  owijania 
i  pakowania z  tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc 
drukarskich, kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki i  wyrobów 
z nich wytworzonych, wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabryka-
tów), materiałów wypełniających, uszczelniających i  izolacyjnych, 
przewodów giętkich (nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz towa-
rów z nich wytworzonych, skór zwierzęcych i futer, toreb podróżnych 
i  torebek, parasoli i  parasolek przeciwsłonecznych, lasek, biczy, 
uprzęży i wyrobów rymarskich i  siodlarskich, materiałów budowla-
nych (nie z metalu), rur (nie z metalu) do celów budowlanych, asfaltu, 
smoły i bituminów, budowli przenośnych (nie z metalu), pomników 
(nie z metalu), mebli, luster, ram do obrazów, wyrobów z drewna, kor-
ka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szyl-
kretu, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu i  ich  zamienników lub 
z tworzyw sztucznych, przyborów i pojemników do użytku w kuchni 
i  w  gospodarstwie domowym, grzebieni i  gąbek, szczotek i  pędzli 
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiałów do wytwarzania pędzli, 

sprzętu do czyszczenia, waty szklanej, nieprzetworzonego lub czę-
ściowo przetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, lin, 
sznurów, sieci, namiotów, brezentów, żagli, worków, materiałów 
do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw sztucznych), suro-
wych włókien, przędzy i  nici dla włókiennictwa, tekstyliów i  wyro-
bów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych, ubrań, obuwia, nakryć 
głowy, koronek i haftów, wstążek i splotów, guzików, haftek i oczek, 
szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, wycieraczek, mat, lino-
leum i  innych wykładzin, tapet (z  wyjątkiem z  materiałów tekstyl-
nych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób 
choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i  dziczyzny, ekstraktów mięsnych, 
konserwowanych, mrożonych, suszonych i  gotowanych warzyw 
i  owoców, galaret i  galaretek, konfitur, kompotów, jaj, mleka i  pro-
duktów mlecznych, spożywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, 
kakao, substytutów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produk-
tów zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lo-
dów spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do  pieczenia, 
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, produktów 
rolnych, ogrodniczych i  leśnych oraz ziaren, żywych zwierząt, świe-
żych owoców i warzyw, nasion, naturalnych roślin i kwiatów, karmy, 
słodu, piwa, wód mineralnych i  gazowanych oraz innych napojów 
bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syro-
pów i  innych preparatów do  przygotowywania napojów, napojów 
alkoholowych (z  wyjątkiem piwa), tabaki, artykułów tytoniowych 
i zapałek, usługi w zakresie gromadzenia wymienionych wyżej towa-
rów i ich prezentacji dla celów reklamowych i handlowych, pośred-
nictwo w zawieraniu umów na rzecz osób trzecich w zakresie świad-
czenia usług, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także 
za  pośrednictwem Internetu, reklama, zarządzanie przedsiębior-
stwami, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w  zakresie 
zapewniania platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, usługi w zakresie opracowania graficznego dla ce-
lów reklamowych, wynajmowanie stanowisk handlowych, wynajmo-
wanie i  wydzierżawianie powierzchni reklamowych i  wystawienni-
czych w centrach handlowych, usługi wsparcia sprzedaży w zakresie 
nieruchomości oraz w zakresie zagospodarowania budynków prze-
znaczonych na cele komercyjne, w tym centrów handlowych i biu-
rowych, 36 usługi związane z  majątkiem nieruchomym, usługi 
w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośred-
nictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do nierucho-
mości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co-workingu, 
sklepów detalicznych, centrów handlowych, sklepów z  artykułami 
spożywczymi, hurtowni, sklepów z  artykułami budowlanymi, do-
mów towarowych, sklepów z artykułami ogrodniczymi i wyrobami 
żelaznymi, sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przezna-
czonych pod działalność gospodarczą, centrów kongresowych i wy-
stawienniczych, jak również do przynależnych do nich pomieszczeń, 
usługi maklerskie w dziedzinie nieruchomości, usługi agencji nieru-
chomości, w tym usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości 
oraz w zakresie obrotu I zarządzania nieruchomościami, usługi w za-
kresie pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie grunta-
mi, organizacja finansowania pod projekty budowlane, usługi w za-
kresie zawierania umów najmu i dzierżawy, zarządzanie budynkami 
mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie lokalami mieszkalnymi .

(111) 334981 (220) 2019 12 24 (210) 508464
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) MIKIETYŃSKI MAREK, Szczecinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ŚWIADOMEGO MYŚLIWEGO
(540) 

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 02 .01 .02, 02 .01 .23, 02 .01 .15, 03 .01 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 
29 .01 .12
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, szkolenie zaawansowane, szkolenie 
i  instruktaż, szkolenie w  zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie 
w  zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie związane z  karierą zawo-
dową, szkolenie w  zakresie sprawności fizycznej, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], trening osobisty [szkolenie], 
organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizacja warsztatów i se-
minariów, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja wystaw w ce-
lach edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyj-
nych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie konferencji 
edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub eduka-
cyjnych, przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie warszta-
tów [szkolenia] .

(111) 334982 (220) 2019 12 24 (210) 508465
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bioxytium Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toa-
letowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne .

(111) 334983 (220) 2019 12 24 (210) 508466
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) BARTNICZEK KAROLINA P .H .U . BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL
(540) 

(591) czerwony, złoty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .03
(510), (511) 4 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, koks, 35 sprzedaż hurtowa, deta-
liczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykie-
tów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, usługi w zakresie rekla-
my promocji, marketingu i zarządzania, usługi handlowe polegające 
na kojarzeniu kontrahentów, usługi pośrednictwa handlowego, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie 
węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i ma-
gazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, 
konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów .

(111) 334984 (220) 2019 12 24 (210) 508468
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓLNA SPRAWA
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 01 .17 .11, 06 .07 .08, 07 .01 .09, 05 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i  wieloskładnikowe, 35 
sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicz-
nych i  agrochemicznych powiązanych z  rolnictwem, publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, przygotowywanie reklam, w  tym papierowych, radiowych, 
telewizyjnych, prezentowanie produktów w  mediach, za  pośred-
nictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych 
i agrochemicznych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa .

(111) 334985 (220) 2019 12 24 (210) 508470
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAGITUM
(510), (511) 9 oprogramowanie, pakiety oprogramowania, oprogra-
mowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do te-
lefonów komórkowych, aplikacje komputerowe do pobrania, opro-
gramowanie do  przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie 
do konserwacji prewencyjnej, programy komputerowe do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie komputerowe [programy] do  za-
rządzania bazami danych, oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, komputerowe bazy danych, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, komputery, komputery do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne 
[podręczne], urządzenia do  fakturowania, komputery cienki klient, 
35 sprzedaż, w tym za pośrednictwem sieci Internet: oprogramowa-
nia komputerowego oprogramowania do telefonów komórkowych, 
dostarczanie informacji i  świadczenie usług doradczych w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w  zakresie Business 
Intelligence [analityki biznesowej], audyt działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej w zakresie technologii teleinforma-
tycznych, audyt działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie or-
ganizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe zarządzanie plika-
mi, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, marke-
ting w  ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron 
internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności 
biznesowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, 42 inżynieria oprogramowania, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, 
konserwacja oprogramowania, usługi doradcze związane z  opro-
gramowaniem, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem 
i opracowywaniem sprzętu komputerowego, sieci informatycznych, 
komputerowych baz danych, usługi doradcze i konsultingowe zwią-
zane bezpieczeństwem cyfrowym, badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, analizy systemów komputerowych, aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, digitalizacja dokumentów 
[skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, hosting serwerów, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub doku-
mentów na  formę elektroniczną, konwersja programów kompute-
rowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie sys-
temów komputerowych w  celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie 
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komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapa-
sowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej .

(111) 334986 (220) 2019 12 24 (210) 508475
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sagitum
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .03
(510), (511) 9 oprogramowanie, pakiety oprogramowania, oprogra-
mowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do te-
lefonów komórkowych, aplikacje komputerowe do pobrania, opro-
gramowanie do  przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie 
do konserwacji prewencyjnej, programy komputerowe do przetwa-
rzania danych, oprogramowanie komputerowe [programy] do  za-
rządzania bazami danych, oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, komputerowe bazy danych, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, komputery, komputery do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne 
[podręczne], urządzenia do  fakturowania, komputery cienki klient, 
35 sprzedaż, w tym za pośrednictwem sieci Internet: oprogramowa-
nia komputerowego oprogramowania do telefonów komórkowych, 
dostarczanie informacji i  świadczenie usług doradczych w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w  zakresie Business 
Intelligence [analityki biznesowej], audyt działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej w zakresie technologii teleinforma-
tycznych, audyt działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie or-
ganizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe zarządzanie plika-
mi, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, marke-
ting w  ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron 
internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w  zakresie efektywności 
biznesowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i  usług, 42 inżynieria oprogramowania, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, 
konserwacja oprogramowania, usługi doradcze związane z  opro-
gramowaniem, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem 
i opracowywaniem sprzętu komputerowego, sieci informatycznych, 
komputerowych baz danych, usługi doradcze i konsultingowe zwią-
zane bezpieczeństwem cyfrowym, badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, analizy systemów komputerowych, aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, digitalizacja dokumentów 
[skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 

projektowania stron internetowych, hosting serwerów, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub doku-
mentów na  formę elektroniczną, konwersja programów kompute-
rowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie sys-
temów komputerowych w  celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie 
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapa-
sowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej .

(111) 334987 (220) 2019 12 24 (210) 508476
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BAUTHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAUTHAL
(510), (511) 35 usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, sprzedaż obiektów i  lokali miesz-
kalnych i niemieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, anali-
zy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzo-
ru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszka-
niowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania 
obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg i  na-
wierzchni .

(111) 334988 (220) 2019 12 24 (210) 508477
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) POLSKIE TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MORSKA WWW .POLSKA-MORSKA .PL
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w  zakresie działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, pośrednictwo w  zakresie reklamy, 41 edukacja, roz-
rywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
usługi wydawnicze i reporterskie .

(111) 334989 (220) 2019 12 24 (210) 508480
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sticky Fingers RESTO & PIZZA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i  rekreacyjne, organizowanie 
koncertów muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i  pro-
wadzenie koncertów, nocne kluby, dyskoteki, 43 restauracje i inne 
stałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie i podawanie na-
pojów, usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie 
i  dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
puby, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem .

(111) 334990 (220) 2019 12 24 (210) 508481
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) GREEN STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENSTORY
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki sa-
nitarne do  celów medycznych, dietetyczna żywność i  substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki do  zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
31 ziarna i  produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie  ujęte 
w  innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasio-
na, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w  zakresie higieny i  urody 
dla ludzi i  zwierząt, usługi związane z  rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem .

(111) 334991 (220) 2019 12 24 (210) 508482
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bioxytium
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toa-
letowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne .

(111) 334992 (220) 2019 12 24 (210) 508483
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTE HISTORIE
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, konserwowane owoce i wa-
rzywa, suszone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, prze-
twory owocowe i  warzywne, owoce i  warzywa puszkowane, owoce 
kandyzowane, mrożone mieszanki owocowe i  warzywne, mrożone 
dania wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzyw-
ne, skórki owocowe, miąższ z owoców, musy owocowe, przeciery owo-
cowe i warzywne, żelatyna do żywności, chipsy owocowe, galaretki, 
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadal-
ne, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, 
filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, mrożo-
ne potrawy gotowe na bazie warzyw lub owoców, mrożone potrawy 
gotowe na bazie mięsa lub ryb, owoce morza, kawior, sałatki, grzyby 
mrożone, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, 
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, chipsy ziem-
niaczane, przekąski z ryb i owoców morza, dania mrożone, dania go-
towe i części składowe dań zawarte w tej klasie, 30 produkty zbożowe, 
wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie pro-
duktów zbożowych i mąki, gotowe dania z ryżu, gotowe ciasto na plac-
ki, kluski, pierogi, pyzy, kopytka, ravioli, pizza, lasagne, makarony, 
produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, gotowe 
spody do ciast, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w prosz-
ku, wyroby cukiernicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast 
i wypieków, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, lody, lody spo-
żywcze, lody spożywcze w proszku, sushi, pizze, pierożki, makarony, 
spaghetti, paniery, muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki 
zbożowe, wyroby na  bazie ciasta środki wiążące do  lodów, sorbety, 
miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, syropy z me-
lasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do  pieczenia, kawa, her-
bata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, 
napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, kawa nienaturalna, cukier, sło-
dziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, sól, 
musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przy-
prawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia nie do ce-
lów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs, 31 produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne, ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, 
żywe owoce morza, skorupiaki, ryby, świeże owoce i warzywa, owo-
ce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby, zioła, pieprz ziołowy, na-
siona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla 
zwierząt, słód, 35 usługi handlowe produktami spożywczymi, w tym 
prowadzenie magazynu, hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego 
z produktami spożywczymi mianowicie z mrożonymi / konserwowa-
nymi / puszkowanymi/ suszonymi/ gotowanymi owocami i warzywa-
mi, przetworami owocowymi i warzywnymi, owocami kandyzowany-
mi, mrożonymi mieszankami owocowymi i warzywnymi, mrożonymi 
daniami wegetariańskie/ wegańskimi/ z  dodatkiem mięsa, sałatkami 
owocowymi i warzywnymi, skórkami owocowymi, miąższem z owo-
ców, musami owocowymi, przecierami owocowymi i  warzywnymi, 
żelatyną do  żywności, chipsami owocowymi, galaretkami, dżemami, 
kompotami, jajami, mlekiem, produktami mlecznymi, olejami i tłusz-
czami jadalnymi, artykułami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, 
mięsem, rybami, drobiem, dziczyzną, ekstraktami mięsnymi, wyroba-
mi mięsnymi i  wędliniarskimi, kiełbasami, filetami rybnymi, mrożon-
kami mięsnymi/ rybnymi/ warzywnymi/ owocowymi, mrożonymi 
potrawami gotowymi na bazie warzyw lub owoców/ na bazie mięsa 
lub ryb, owocami morza, kawiorem, sałatkami, grzybami mrożonymi, 
zupami, składnikami do sporządzania zup, żywnością dietetyczną/ dla 
specjalnych wymagań żywieniowych, żywnością o obniżonej zawar-
tości tłuszczu i  cholesterolu, chipsami ziemniaczanymi, przekąskami 
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z ryb i owoców morza, daniami mrożonymi, daniami gotowymi, pro-
duktami zbożowymi, wyrobami mącznymi, mrożonymi wyrobami 
mącznymi, gotowymi daniami na bazie produktów zbożowych i mąki, 
gotowymi daniami z ryżu, gotowym ciastem na placki/ kluski/ pierogi/ 
pyzy/ kopytka/ pierożki/ ravioli /pizza/ lasagne/ makaron, produkta-
mi zbożowymi, kaszami, muesli, chlebem, wyrobami piekarniczymi, 
gotowymi spodami do  ciast, ciastami, ciasteczkami, herbatnikami, 
biszkoptami, ciastami w proszku, wyrobami cukierniczymi, ozdobami 
do ciast i wypieków, polewami do ciast i wypieków, słodyczami, gala-
retkami owocowymi, czekoladą, lodami, lodami spożywczymi, lodami 
spożywczymi w  proszku, gotowymi daniami sushi/ pizza/ lasagne/ 
pierogi/ pierożki/ makarony/ spaghetti, panierami, muesli, płatkami 
kukurydzianymi/owsianymi/ zbożowymi, wyrobami na  bazie ciasta, 
środkami wiążącymi do  lodów, sorbetami, miodem, propolisem i  in-
nymi spożywczymi produktami pszczelarskimi, syropami z  melasy, 
drożdżami, drożdżami piekarniczymi, proszkiem do pieczenia, kawą, 
herbatą, herbatą mrożoną, kakao, napojami na  bazie kakao/ kawy/ 
herbaty, napojami kawowymi i  kakaowymi z  mlekiem, kawą niena-
turalną, cukrem, słodzikami, słodzikami naturalnymi, ryżem, tapioką, 
sago, namiastkami kawy, mąką, solą, musztardą, octem, sosami przy-
prawowymi, sosami do sałatek, przyprawami, przyprawami ziołowy-
mi, aromatami do napojów, środkami zagęszczającymi stosowanymi 
przy gotowaniu produktów spożywczych, gumą do żucia nie do celów 
leczniczych, keczupem, majonezami, sosami do mięs, produktami rol-
nymi, ogrodniczymi, leśnymi, ziarnami nie ujętymi w innych klasach, 
żywymi zwierzętami, żywymi owocami morza/ skorupiakiami/rybami, 
świeżymi owocami i  warzywami, owocami cytrusowymi, owocami 
runa leśnego, grzybami, ziołami, pieprzem ziołowym, nasionami, rośli-
nami i kwiatami naturalnymi, kiełkami roślin, zarodkami roślin, karmą 
dla zwierząt, słodem, ekspozycja towarów ujętych w tej klasie, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw, hurtowni, sklepów, punktów sprzedaży, 43 przygo-
towywanie posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków, napojów 
i żywności, catering, bary sałatkowe, snack bary, prowadzenie barów, 
kafeterii, kawiarni, restauracji, barów szybkiej obsługi, stołówek, punk-
tów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie domów 
turystycznych, pensjonatów, hoteli .

(111) 334993 (220) 2019 12 24 (210) 508486
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLIMPERFECT
(540) 

(591) czarny, zielony, ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 334994 (220) 2019 12 24 (210) 508487
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SPÓŁKA JAWNA, Goleniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLS Developer
(540) 

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

(510), (511) 35 usługi w  zakresie: organizacji i  zarządzania przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiek-
tów mieszkalnych i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczenia, sprzedaż obiektów i  lokali mieszkalnych 
i niemieszkalnych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finan-
sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na  budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośred-
nictwo finansowe, usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownic-
twa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięcia-
mi inwestycyjnymi polegającymi na  budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług 
wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budow-
lanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i  osiedli miesz-
kaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, 
roboty ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni .

(111) 334995 (220) 2019 12 27 (210) 508490
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) DOT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUP TU
(540) 

(591) zielony, biały, granatowy
(531) 10 .03 .11, 10 .03 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 wynajem sprzętu do  elektronicznego terminala ka-
sowego, sondowanie rynku, badanie rynku, analizy rynku, ocena 
statystyczna danych marketingowych, prognozy rynkowe, opra-
cowywanie ankiet marketingowych, gromadzenie informacji doty-
czących badań rynku, analiza danych statystycznych z badań rynku, 
usługi w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, badania ryn-
kowe, skomputeryzowane badania rynkowe, badania rynkowe pro-
wadzone przez telefon, usługi analizy i  informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, badania konsumenckie, badania dotyczące cen, 
analizowanie reakcji konsumentów, analiza rynku, analiza odbioru 
reklamy, analiza danych i  statystyk dotyczących badań rynkowych, 
usługi rejestracji kart kredytowych, usługi przetwarzania danych 
online, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi 
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, skomputeryzowane 
zarządzanie danymi, komputerowe przetwarzanie danych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, kompilacja informacji statystycznych, 
gromadzenie danych dla osób trzecich, wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostęp-
nianie i  wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni 
reklamowej na  stronach internetowych, usługi rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Inter-
net, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie reklam, rozpowszechnianie produktów do  celów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  Internecie, rozpo-
wszechnianie reklam na  rzecz osób trzecich przez Internet, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w  mediach elektronicznych, udostępnianie katalogów [spisów] in-
formacji handlowych online w  Internecie, udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, zarządzanie 
w działalności handlowej, zarządzanie w zakresie zamówień, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie handlu, zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie progra-
mami lojalności klientów i  programami motywacyjnymi, organizo-
wanie konsumenckich programów lojalnościowych i  zarządzanie 
nimi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowa-
nia sprzedaży, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospo-
darczą na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie programów lojalno-
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ściowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, obsługa programów lojalnościo-
wych, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, administrowanie programami lojalności konsu-
menta, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlo-
wym w zakresie reklamy, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i  mediów na  reklamy, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, marketing doty-
czący promocji, reklama i  marketing, dostarczanie informacji mar-
ketingowych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie in-
formacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi han-
dlu detalicznego w  zakresie żywności, usługi handlu detalicznego 
w zakresie baterii, usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi, usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  pro-
duktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w  za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, wynajem automatów sprzedających 
na karty, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, bezobsługowe 
usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  napojów, bezobsłu-
gowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  żywności, 36 
wynajem kas rejestrujących, 39 usługi kurierskie, dostawa towarów 
poprzez kuriera, 42 doradztwo związane z tworzeniem i projektowa-
niem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i  stron internetowych, usługi doradcze dotyczące opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w  dziedzinie tech-
nologii, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze dotyczące analizy systemów kom-
puterowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usłu-
gi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, 
usługi doradcze w  dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi do-
radcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi 
informacyjne i  doradcze dotyczące oprogramowania komputero-
wego, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących 
różne środowiska oprogramowania, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, pisa-
nie oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania 
komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania kom-
puterowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, testowanie oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie programów komputerowych 
do  systemów elektronicznych kas rejestrujących, projektowanie, 
opracowywanie i  programowanie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo związane z  projektowaniem i  opracowywaniem 
programów komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, 
wynajem sprzętu i  oprogramowania, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie kopii zapasowych 
danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przecho-
wywanie danych elektronicznych, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], tworzenie platform kompute-
rowych, opracowywanie platform komputerowych, programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, tworzenie platform in-
ternetowych do  handlu elektronicznego, programowanie oprogra-
mowania do platform handlu elektronicznego, projektowanie stron 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, two-
rzenie stron internetowych dla innych, doradztwo w projektowaniu 
stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych 
osobom trzecim, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem 
stron internetowych do  handlu elektronicznego, projektowanie 
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
planowanie, projektowanie i  rozwój stron internetowych online 
na rzecz osób trzecich .

(111) 334996 (220) 2019 12 27 (210) 508491
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) DANJAQ LLC, Los Angeles (US)

(540) (znak słowny)
(540) JAMES BOND
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, woda kolońska, wody 
toaletowe i perfumy, żele prysznicowe, pianki i żele do golenia, płyny 
i kremy po goleniu, lotiony, kremy, spreje oraz olejki do ciała, dezodo-
ranty dla ludzi .

(111) 334997 (220) 2019 12 29 (210) 508523
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy, biały, czerwony, beżowy
(531) 29 .01 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .14, 26 .04 .15, 
17 .01 .09, 19 .03 .25, 02 .01 .24, 02 .01 .30, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .01 .16, 
01 .17 .11, 01 .17 .25
(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) 334998 (220) 2019 12 29 (210) 508524
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) czerwony, biały, szary
(531) 01 .17 .11, 01 .17 .25, 02 .01 .24, 02 .01 .30, 17 .01 .09, 19 .03 .25, 26 .01 .06, 
26 .01 .16, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .14, 26 .04 .15, 29 .01 .13
(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) 334999 (220) 2019 12 30 (210) 508527
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROST
(540) 

(591) biały, szary, czarny
(531) 01 .15 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 płyny do spryskiwaczy szyb, płyny do czyszczenia szkła, 
środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, środki 
antykorozyjne, amoniak stosowany jako detergent, soda krystaliczna 
do czyszczenia, zapachy samochodowe, soda wybielająca, preparaty 
antystatyczne do celów domowych, preparaty do usuwania barwni-
ków, preparaty do usuwania farb, oleje czyszczące, kosmetyki, prepa-
raty do mycia, środki do wybłyszczania, wybielacze plam .

(111) 335000 (220) 2019 12 30 (210) 508528
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02

(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICAN Management Review
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do  celów dydaktycznych, 
urządzenia do  nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski 
kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), pu-
blikacje elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe 
z  wyłączeniem oprogramowania do  dozymetrii, oprogramowania 
do oszacowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrz-
nych dawek napromieniowania, oprogramowania do  identyfikacji 
dawek gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych 
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma (perio-
dyki), formularze (blankiety, druki), książki, materiały do  nauczania 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe, podręczniki, poradniki, pla-
katy, plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne 
i  akcydensowe, wkładki do  wydawnictw oraz inne materiały dru-
kowane prezentujące w  dowolnym układzie informacje wybrane 
według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, 
doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia), 
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji, konferencje (organizowanie i  obsługa), organizacja 
i  prowadzenie dydaktyki i  nauczania-także drogą elektroniczną (e-
-learning), publikacje elektroniczne on-line książek I  periodyków, 
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) teksty (pisanie), 
inne niż reklamowe teksty (publikowanie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, nie  do  pobierania z  sieci komputerowych, 
zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształce-
nia, zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione 
usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem .

(111) 335001 (220) 2012 10 10 (210) 405619
(151) 2020 10 26 (441) 2013 01 21
(732) ZREW TRANSFORMATORY SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZREW TRANSFORMATORY
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 transformatory dla przemysłu elektroenergetycznego, 
transformatory mocy dla sieci dystrybucyjnych, transformatory blo-
kowe dla elektrowni i elektrociepłowni, transformatory specjalne pie-
cowe, stacje transformatorowe, urządzenia diagnostyczne do trans-
formatorów, 35 usługi w  zakresie reklamy, promocji i  marketingu 
za  pomocą środków masowego przekazu oraz z  wykorzystaniem 
Internetu, organizowanie wystaw i  pokazów w  celach handlowych 
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie 
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, 
sprzedaż transformatorów dla przemysłu elektroenergetycznego, 
37 usługi w  zakresie montażu, demontażu, diagnostyki, napraw, 
remontów, przeglądów okresowych, konserwacji wszystkich typów 
transformatorów, modernizacja transformatorów, przeglądy, remon-
ty i  modernizacja osprzętu, uzdatnianie, wymiana i  uzupełnianie 
olejów w transformatorach na stanowiskach ich pracy, wystawianie 
i  ustawianie transformatorów na  stanowiskach pracy lub rezerwo-
wych, odbiór przepracowanych olejów elektroizolacyjnych, 39 usłu-
gi transportowe, załadunek i  transport transformatorów, transport 
olejów technicznych, 42 projektowane i wykonawstwo transforma-
torów mocy, próby odbiorcze, badania techniczne transformatorów, 
pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych .

(111) 335002 (220) 2012 10 10 (210) 405620
(151) 2020 10 26 (441) 2013 01 21
(732) ZREW TRANSFORMATORY SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZREW TRANSFORMERS
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 transformatory dla przemysłu elektroenergetycznego, 
transformatory mocy dla sieci dystrybucyjnych, transformatory blo-
kowe dla elektrowni i elektrociepłowni, transformatory specjalne pie-
cowe, stacje transformatorowe, urządzenia diagnostyczne do trans-
formatorów, 35 usługi w  zakresie reklamy, promocji i  marketingu 
za  pomocą środków masowego przekazu oraz z  wykorzystaniem 
Internetu, organizowanie wystaw i  pokazów w  celach handlowych 
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie 
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, 
sprzedaż transformatorów dla przemysłu elektroenergetycznego, 
37 usługi w  zakresie montażu, demontażu, diagnostyki, napraw, 
remontów, przeglądów okresowych, konserwacji wszystkich typów 
transformatorów, modernizacja transformatorów, przeglądy, remon-
ty i  modernizacja osprzętu, uzdatnianie, wymiana i  uzupełnianie 
olejów w transformatorach na stanowiskach ich pracy, wystawianie 
i  ustawianie transformatorów na  stanowiskach pracy lub rezerwo-
wych, odbiór przepracowanych olejów elektroizolacyjnych, 39 usłu-
gi transportowe, załadunek i  transport transformatorów, transport 
olejów technicznych, 42 projektowane i wykonawstwo transforma-
torów mocy, próby odbiorcze, badania techniczne transformatorów, 
pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych .

(111) 335003 (220) 2019 12 30 (210) 508529
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) Isagro S .p .a ., Milano (IT)
(540) (znak słowny)
(540) EMERALD
(510), (511) 5 środki grzybobójcze .

(111) 335004 (220) 2019 12 30 (210) 508535
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STRAŻNICY WZROKU
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy, 
preparaty witaminowe .

(111) 335005 (220) 2019 12 30 (210) 508540
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE SOLUTION
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 usługi w  zakresie windykacji długu i  faktoringu wie-
rzytelności .

(111) 335006 (220) 2019 12 30 (210) 508543
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TANGO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle, wafle nadziewane .

(111) 335007 (220) 2019 12 30 (210) 508544
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) KOŁODZIEJ TOMASZ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK CHŁODNICTWO
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych .

(111) 335008 (220) 2019 12 30 (210) 508545
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIĘTO KATARZYNY
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w  formie elek-
tronicznej do  pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, 16 publikacje drukowane, publikacje 
promocyjne, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, albumy 
fotograficzne i  kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarze-
nia, książki, komiksy [książki], kalendarze, katalogi, broszury, ulotki, 
30 wyroby cukiernicze, pierniki, 35 usługi organizacji sieci sklepów 
i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych wraz z przekazaniem 
doświadczeń i znaków towarowych (franchising), doradztwo w spra-
wie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi prowadzenia 
sklepów i  punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych i  piekarni-
czych, organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach 
handlowych i  reklamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, 
szkoleń, przyjęć, balów, spotkań biznesowych, imprez kulturalnych, 
rozrywkowych i  sportowych, usługi wesołych miasteczek i  parków 
rozrywki, organizowanie konkursów, loterii, spektakli, koncertów, 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi muzealne, 43 kawiarnie, 
kafeterie [bufety], herbaciarnie, pijalnie czekolady .

(111) 335009 (220) 2019 12 30 (210) 508549
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) ELTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mroczeń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltap
(540) 

(591) czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, 
niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy, 
ciemnoróżowy, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy, 
ciemnopomarańczowy, żółty, ciemnożółty, jasnopomarańczowy, 
jasnoczerwony, jasnoszary
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .11, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 20 dopasowane nakrycia na meble, dopasowane pokrow-
ce materiałowe do mebli, dopasowane pokrowce na meble, duże wy-
ściełane fotele, elementy łączące do mebli (niemetalowe-), elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, 
elementy metalowe mebli segmentowych [meble], filcowe podkładki 
pod nogi mebli, fotele, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour 
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chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele roz-
kładane w  łóżka, fotele rozkładane z  odchylanym oparciem, meble 
zawierające łóżka, nakładki siedzeniowe jako części mebli, nakrycia 
na siedzenia [uformowane] na meble, nakrycia z materiałów tekstyl-
nych [dopasowane] na meble, narożniki [meble], narożniki ochronne 
nakładane (niemetalowe-) do  mebli, niemetalowe części mebli, nie-
metalowe części półek, niemetalowe elementy łączące do mebli, nie-
metalowe gwoździe tapicerskie niemetalowe narożniki ochronne na-
kładane na meble, nogi do mebli, nóżki meblowe niemetalowe, okucia 
mebli (niemetalowe-), oparcia z  podłokietnikami do  łóżek, otomany, 
panele będące częściami mebli, panele drewniane do  mebli, panele 
meblowe, panele tylne [części mebli], paski elastyczne [części składo-
we siedzeń sofy], płyty meblowe, podłokietniki, podłokietniki do me-
bli, podnóżki, podnóżki mocowane na  ścianie, podnóżki |taborety|, 
podstawy stołów, poduszki na  krzesła, poduszki płaskie |nakładki| 
na siedzenia, pokrycia z materiałów tekstylnych |dopasowane| na me-
ble, profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli, 
prowadnice do szuflad, nie z metalu, prowadnice do szuflad nieme-
talowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowej prowadnice szuflad 
(niemetalowe-), przegrody drewniane do mebli, pudła do przechowy-
wania [meble], pudła do  przechowywania poduszek [meble], pudła 
do tapczanów, pudła na zamek [meble], pufy [meble], pufy typu sako, 
ramy, ramy do mebli, rozdzielacze do szuflad, rozkładane fotele, roz-
kładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane 
meble z  obiciem, segmenty do  przechowywania [meble], siedzenia, 
wyposażenie do tapicerki, skrzynie do przechowywania [meble], sofy, 
sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprężyny stanowiące 
niemetalowe wyposażenie do tapicerki, stelaże tapczanów, tapczany 
wykonane z drewna, tapczany posiadające miejsce do przechowywa-
nia, tace na  buty [meble], szezlongi, ławki, zagłówki, zestawy części 
[sprzedawane razem], z  których montuje się meble, zestawy części 
[sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy mebli, złą-
cza do mebli, złącza meblowe niemetalowe, meble do pokojów dzie-
cinnych, meble modułowe [kombinowane], meble wielofunkcyjne, 
wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble, fotele roz-
kładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym 
oparciem i  podparciem dla nóg [meble], kanapo-tapczany, kanapy, 
kanapy rozkładane, komplety mebli do salonu, ławki metalowe, łóżka 
futonowe [meble], łóżka, pościel, materace, poduszki, małe dwuoso-
bowe kanapy, meble, meble do  salonu, meble do  siedzenia, meble 
do  wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i  ogrodowe, 
meble skórzane, meble sypialne, meble tapicerowane, meble wyko-
nane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, 
meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble 
wypoczynkowe .

(111) 335010 (220) 2019 12 30 (210) 508553
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) CZERWONKA PASTELIER PIOTR, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASTELIER
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i  toaletowe, 14 biżuteria i wyroby 
jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, 18 walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, skóra i imitacje 
skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów .

(111) 335011 (220) 2019 12 30 (210) 508561
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Adicto
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony, złoty
(531) 26 .04 .05, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby cukier-
nicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie desery w po-
staci wyrobów piekarniczych, desery na bazie mąki i czekolady, musy 
deserowe, desery lodowe, lody, lody jadalne .

(111) 335012 (220) 2019 12 30 (210) 508567
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Petito
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, czarny, czerwony, szary
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby cukier-
nicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie desery w po-
staci wyrobów piekarniczych, desery na bazie mąki i czekolady, musy 
deserowe, desery lodowe, lody, lody jadalne .

(111) 335013 (220) 2019 12 30 (210) 508570
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi puf
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, czerwony, szary
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby cukier-
nicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie desery w po-
staci wyrobów piekarniczych, desery na bazie mąki i czekolady, musy 
deserowe, desery lodowe, lody, lody jadalne .

(111) 335014 (220) 2019 12 30 (210) 508580
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 08
(732) SK-FARM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tanie-leczenie .pl APTEKA INTERNETOWA
(540) 

(591) zielony, jasnozielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 24 .17 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty higieniczne w  postaci środków 
toaletowych, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do  czyszczenia zębów, środki toaletowe, 
chusteczki perfumowane, 5 preparaty i  substancje farmaceutycz-
ne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty higieniczne 
do celów medycznych, preparaty do diagnostyki medycznej, suple-
menty diety do  użytku medycznego, suplementy diety do  użytku 
dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, suplementy żywnościowe, plastry, materiały 
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opatrunkowe, herbata lecznicza, zioła lecznicze, leki dla ludzi, die-
tetyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, chusteczki 
odkażające, 16 ulotki, ulotki farmaceutyczne, broszury, periodyki, 
książki, afisze, plakaty, chusteczki higieniczne, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  suplementami diety, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, reklama i marketing, 
promocja, reklama i  marketing stron internetowych on-line: usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych on-
line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi w  zakresie handlu i  usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o  produktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  ce-
lów reklamowych i  sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  produktami 
kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, 44 usługi medycz-
ne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i  zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, 
usługi apteczne: usługi przygotowania i wydawania lekarstw: usługi 
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i  medycznego, usługi 
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży me-
dycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, 
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w  zakresie farmakologii, 
usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i  kon-
sultacyjne w  zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja 
o powyższych usługach .

(111) 335015 (220) 2019 12 30 (210) 508581
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) ELTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mroczeń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELTAP
(510), (511) 20 dopasowane nakrycia na  meble, dopasowane po-
krowce materiałowe do  mebli, dopasowane pokrowce na  meble, 
duże wyściełane fotele, niemetalowe elementy łączące do  mebli, 
elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy 
meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], filco-
we podkładki pod nogi mebli, fotele, fotele dopasowane do kształtu 
ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z  funkcją masażu na sie-
dząco, fotele rozkładane w  łóżka, fotele rozkładane z  odchylanym 
oparciem, meble zawierające łóżka, nakładki siedzeniowe jako czę-
ści mebli, nakrycia na  siedzenia (uformowane) na  meble, nakrycia 
z materiałów tekstylnych (dopasowane) na meble, narożniki (meble), 
niemetalowe narożniki ochronne nakładane do  mebli, niemetalo-
we części mebli, niemetalowe części półek, niemetalowe gwoździe 
tapicerskie, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na  meble, 
nogi do  mebli, nóżki meblowe niemetalowe, niemetalowe okucia 
mebli, oparcia z podłokietnikami do łóżek, otomany, panele będące 
częściami mebli, panele drewniane do mebli, panele meblowe, pa-
nele tylne (części mebli), paski elastyczne (części składowe siedzeń 
sofy), płyty meblowe, podłokietniki, podłokietniki do  mebli, pod-
nóżki, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele 
z  regulowanym oparciem i  podparciem dla nóg [meble], kanapo-
-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komplety mebli do  salonu, 
ławki metalowe, łóżka futonowe [meble], łóżka, pościel, materace, 
poduszki, małe dwuosobowe kanapy, meble, meble do salonu, me-
ble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, meble skórzane, meble sypialne, meble tapice-
rowane, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane 
z  tworzyw sztucznych, meble wykonane ze  stali, meble wykonane 
ze  stalowych rurek, meble wypoczynkowe, podnóżki mocowane 
na ścianie, podnóżki (taborety), podstawy stołów, poduszki na krze-
sła, poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, pokrycia z materiałów 
tekstylnych (dopasowane) na meble, profile i ornamenty wytłaczane 

z tworzyw sztucznych do mebli, prowadnice do szuflad, nie z metalu, 
prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad (okucia 
meblowe), niemetalowe prowadnice szuflad, przegrody drewniane 
do mebli, pudła do przechowywania [meble], pudła do przechowy-
wania poduszek (meble), pudła do tapczanów, pudła na zamek (me-
ble), pufy (meble), pufy typu sako, ramy, ramy do mebli, rozdzielacze 
do szuflad, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spa-
nia], rozkładane meble z  obiciem, segmenty do  przechowywania 
(meble), siedzenia, skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy 
rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprężyny stanowiące nie-
metalowe wyposażenie do  tapicerki, stelaże tapczanów, tapczany 
wykonane z  drewna, tapczany posiadające miejsce do  przechowy-
wania, tace na buty [meble], szezlongi, ławki, zagłówki, zestawy czę-
ści [sprzedawane razem], z których montuje się meble, zestawy czę-
ści [sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy mebli, 
złącza do  mebli, złącza meblowe niemetalowe, meble do  pokojów 
dziecinnych, meble modułowe [kombinowane], meble wielofunkcyj-
ne, wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble .

(111) 335016 (220) 2019 12 30 (210) 508582
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 25
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK 
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORSALIT TABS
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty 
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety do celów wspomagania leczenia, kul-
tury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorga-
nizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami, węgiel 
aktywowany, preparaty adsorpcyjne na bazie węgla aktywowanego, 
żele lecznicze, leki wspierające, leki do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty nawadniające, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego .

(111) 335017 (220) 2019 12 30 (210) 508584
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HYDROOPTIMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 335018 (220) 2019 12 30 (210) 508585
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bioxydium
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toa-
letowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne .

(111) 335019 (220) 2019 12 30 (210) 508586
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bioxydium Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toa-
letowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne .

(111) 335020 (220) 2019 12 30 (210) 508587
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 25
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK 
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)



120 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

(540) (znak słowny)
(540) DICOBIOM
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty 
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety do celów wspomagania leczenia, kul-
tury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorga-
nizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami, węgiel 
aktywowany, preparaty adsorpcyjne na bazie węgla aktywowanego, 
żele lecznicze, leki wspierające, leki do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty nawadniające, środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego .

(111) 335021 (220) 2020 01 07 (210) 508747
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) MAZUR MARCIN MELLLOW YELLOW CONSULTING, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mellow Yellow Consulting
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba-
dania rynkowe, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w  reklamie, doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodar-
czej, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama 
on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrz-
na, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, 
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi 
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjne-
go, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług .

(111) 335022 (220) 2020 01 07 (210) 508748
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) OLSZÓWKA ŁUKASZ ANOVER, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anover
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26 .02 .01, 26 .02 .07, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 40 barwienie metali [nie malowanie], cynkowanie metali, 
oksydowanie metali, galwanizowanie metali, informacje o obróbce 
materiałów, kształtowanie elementów metalowych, obróbka skra-
waniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], 
obróbka materiałów aluminiowych poprzez anodowanie, obróbka 
przemysłowa ścieków, usuwanie ścieków powstałych w  procesach 
przemysłowych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka 
ścieków .

(111) 335023 (220) 2020 01 07 (210) 508754
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHEŁMSKIE NIEDŹWIEDZIE BIZNESU
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 
almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma 
[periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, koper-
ty [artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub 
nie, obrazy i zdjęcia, ołówki, papier, papier do pisania [listowy], pe-
riodyki [czasopisma], ulotki, 35 agencje reklamowe, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 38 
agencje informacyjne, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie te-
lewizji kablowej, przesyłanie wiadomości, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sateli-
tarna, transmisja wideo na żądanie, 41 organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja 
widowisk, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe  .

(111) 335024 (220) 2020 01 07 (210) 508756
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) KOWALEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚMIECIO
(540) 

(591) zielony, niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .03 .23, 26 .05 .01
(510), (511) 37 zbieranie śmieci (zbiórka odpadów), 39 wywóz śmieci 
(jedynie zbieranie śmieci) .

(111) 335025 (220) 2020 01 07 (210) 508752
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 17
(732) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NELA
(540) 

(591) brązowy, żółty, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 20 .05 .25, 26 .13 .25, 26 .04 .02
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak 
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory 
toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk 
do  podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do  ciast (olejki ete-
ryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności 
w  postaci olejków eterycznych, balsamy do  celów kosmetycznych, 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosme-
tycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], 
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania 
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kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt na-
sączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania ma-
kijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty inne niż do  użytku 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapa-
chowe, dyfuzory z  patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chro-
niące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, 
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, 
farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barw-
nik kosmetyczny], woda Javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], ka-
dzidełka, kadzidełka na  patyczkach, kalkomania ozdobna do  celów 
kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień polerski, 
kleje do  celów kosmetycznych, kleje do  przymocowywania sztucz-
nych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora my-
dłoki (kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosme-
tyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda 
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, 
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nada-
wania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki 
do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, 
maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wy-
robów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do  celów kosmetycz-
nych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła 
do  ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do  stóp, mydło 
dezodoryzujące, mydło do  golenia, mydło migdałowe, naklejane 
ozdoby do  paznokci, neutralizatory do  trwałej ondulacji, odżywki 
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, 
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek róża-
ny, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do  celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pa-
łeczki zapachowe, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, 
wosk do  parkietów, paski odświeżające oddech, paski wybielające 
zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty 
do  skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno 
z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu nie do celów 
medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nieme-
dycznych, płyny do  przemywania pochwy do  higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, 
pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, prepa-
raty antystatyczne do  celów domowych, preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higie-
ny intymnej lub do  celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
preparaty do  kąpieli, nielecznicze, preparaty do  kręcenia włosów, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [per-
fumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, 
preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do pra-
nia, preparaty do  prania chemicznego, preparaty do  prostowania 
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udraż-
niania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, preparaty do  wybielania skóry zwierzęcej, 
preparaty do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, prepara-
ty kolagenowe do  celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do  kąpieli, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty od-
świeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do ce-
lów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [od-
barwiacze] do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], 
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryj-
ne, przeciwpotowe mydła, puder do  twarzy, pumeks, preparaty 
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztucz-
ne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czysz-
czenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż leczni-
cze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla 
zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwie-
rząt domowych [nielecznicze preparaty do  pielęgnacji], szmergiel, 
sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszcze-

nia, środki czyszczące do  celów gospodarstwa domowego, środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia 
zębów, środki do  konserwacji skóry [pasty], środki do  namaczania 
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wo-
sku z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powie-
trze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające susze-
nie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie 
(ultramaryna), środki wygładzające i  nadające praniu połysk, środki 
zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, 
talk kosmetyczny, terpentyna do  odtłuszczania, terpeny [olejki ete-
ryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał 
ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda la-
wendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, wosk do  butów, wosk do  depilacji, wosk do  parkietów, wosk 
do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze 
[odbarwiacze] do  celów kosmetycznych, wybielacze stosowane 
w  pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do  paznokci, żele 
do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 
żelowe płatki pod oczy do  celów kosmetycznych, 9 adaptory elek-
tryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, alarmy, alar-
my antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady 
[części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, ampero-
mierze, analizatory powietrza, analizatory wielkości nanocząsteczek, 
anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do  destylacji 
do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, apa-
ratura elektryczna do  komutacji, aparatura i  przyrządy dla chemii, 
aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rent-
genowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania 
podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do po-
brania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do  nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, auto-
matyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w  oponach pojazdów, 
awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologicz-
ne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, 
baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki 
topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony 
rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowni-
ki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do bro-
ni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elek-
tryczne, chipy [układy scalone], chipy z  kodem dna, chromatografy 
do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg 
zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromie-
rze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli 
warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle do  mierzenia, czarne 
skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki piezo-
elektryczne, czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], czytniki ko-
dów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze 
[odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczer-
wieni, diody elektroluminescencyjne z  punktami kwantowymi 
[QLED], diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła sygnaliza-
cyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bez-
piecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefonicz-
ne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, 
dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski 
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze 
wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwni-
kowe, dżojstiki do  użytku z  komputerami, inne niż do  gier wideo, 
ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany 
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany 
wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na  towarach, elektro-
niczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, 
do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do  drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wy-
świetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłuma-
cze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elek-
troniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów 
muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne 
ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
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elektryczne urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania na tele-
fony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, 
etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falo-
mierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlo-
ne, filmy rysunkowe animowane, filtry do masek do oddychania, filtry 
do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, 
flary ratownicze, niewybuchowe i nie pirotechniczne, folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekra-
nów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy 
i  aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urzą-
dzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, 
głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złą-
cza elektryczne], grafika do  pobrania do  telefonów komórkowych, 
grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki 
do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, 
hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do  kompasów 
geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryj-
nych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego stero-
wania procesami przemysłowymi, instalację tryskaczy przeciwpoża-
rowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne 
pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne termi-
nale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputero-
we, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do sil-
ników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, 
kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, ka-
mery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, 
karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteli-
gentne [karty z  układem scalonym], karty pamięci do  urządzeń 
do gier wideo, kasety wideo, kaski do  jazdy konnej, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrzą-
dy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć 
(selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [cza-
somierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery magnetyczne, ko-
dowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty 
magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kombi-
nezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki fo-
towoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompa-
sy okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], 
komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kon-
densory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne 
[urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [de-
tektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomie-
rze do  akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe 
[fotografia], lampy błyskowe do  aparatów fotograficznych, lampy 
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próż-
niowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie  do  celów 
medycznych, lasery, nie  do  celów medycznych, latarnie magiczne 
[aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczni-
ki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, 
logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], 
lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papiero-
sów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrzą-
dy geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do od-
mierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, 
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, mane-
kiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manipulatory kulkowe 
[urządzenia komputerowe], maski do nurkowania, maski do oddycha-
nia inne niż do  sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty 
do anten bezprzewodowych, maszyny do  liczenia i  sortowania pie-
niędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, 
maszyny sumujące, materiały na  przewody instalacji elektrycznych 
[kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do  urządzeń uruchamia-
nych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, 
mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, mega-
fony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, me-
tronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru 
pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, 
mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mi-
kroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modele głowy 
do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], modemy, monito-
ry [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], moni-
tory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, mor-
skie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt 

do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do druka-
rek i  fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów 
elektronicznych, naklejki termoczułe nie do użytku medycznego, na-
kolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochron-
nych, napędy dysków do komputera, nauszniki do słuchawek, neony 
reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwe-
latory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [foto-
grafia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczew-
ki] do  astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy 
do  selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochrania-
cze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zę-
bów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki au-
diowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki 
radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, od-
twarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonogra-
ficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbe-
stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przezna-
czona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki 
[elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, oku-
lary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, 
oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do  okularów, oprogramo-
wanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, opro-
gramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub 
do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, or-
ganiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony 
azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony 
głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na  twarz dla robotni-
ków, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskra-
mi, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], 
ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmto-
py, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefo-
nów komórkowych, pasy bezpieczeństwa inne niż do  siedzeń 
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały wah wah (kaczki), 
peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, 
piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, pirometry, plandeki ochron-
ne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagra-
ne lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla 
układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gra-
mofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy 
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do  użytku z  komputerem, 
podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, 
pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, po-
krowce na  smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, 
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki 
do  identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, 
poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do  pojaz-
dów, probówki, procesory centralne, programy komputerowe do po-
brania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty 
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatycz-
ne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], 
przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetwor-
niki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, 
przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do  dzwon-
ków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do  spawania, przyrządy 
do  kosmografii, przyrządy do  mierzenia grubości skóry, przyrządy 
do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przy-
rządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru 
palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru wysokości, 
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy 
do  wskazywania temperatury, przyrządy do  wyznaczania azymutu, 
przyrządy i  urządzenia do  badania materiałów, przyrządy matema-
tyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrzą-
dy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające oku-
lar, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], pusz-
ki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], 
radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gra-
mofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fo-
tograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], 
refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulato-
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ry prędkości do  gramofonów, regulatory świateł scenicznych, reje-
stratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory 
do  filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do  ochrony 
przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rę-
kawice do  ochrony przed promieniami rentgenowskimi do  celów 
przemysłowych, rękawice do  ochrony przed wypadkami, rękawy 
do  wskazywania kierunku wiatru, roboty do  nadzoru bezpieczeń-
stwa, roboty do  teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humano-
idalne wyposażone w  sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, 
różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pito-
ta, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity 
do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sfero-
metry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające 
przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozga-
łęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki tele-
foniczne, smartfony, soczewki do  okularów, soczewki korekcyjne 
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów na-
ukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do po-
miarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny 
do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojaz-
dów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sta-
teczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do  aparatów foto-
graficznych, stereoskopy, stojaki do  retort, stojaki przystosowane 
do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, 
styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki 
fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetl-
na lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory 
ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojaz-
dów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki 
Petriego, szklane obudowy do  akumulatorów, szkła kontaktowe, 
szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikro-
metryczne do  instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały 
świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnaliza-
cyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, tak-
sometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, taśmy do  czyszczenia głowic [nagrywanie], 
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urzą-
dzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko-
mórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tek-
stów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry 
nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny 
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia kompute-
rów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory pod-
wyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy 
ratunkowe, triody, tuby do  głośników, tuleje łączące do  kabli elek-
trycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy sca-
lone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
urządzenia diagnostyczne nie  do  celów medycznych, urządzenia 
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do auto-
matycznego kierowania do  pojazdów, urządzenia do  cięcia filmów, 
urządzenia do  czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do  de-
stylacji do  badań laboratoryjnych, urządzenia do  detekcji podczer-
wieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urzą-
dzenia laboratoryjne], urządzenia do  fototelegrafii, urządzenia 
do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do  kontroli frankowania, urządzenia do  kontroli i  regulacji ciepła, 
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania 
niemowląt, urządzenia do  montażu filmów kinematograficznych, 
urządzenia do  nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ob-
razowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie  do  celów 
medycznych, urządzenia do  ochrony osobistej przed wypadkami, 
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urzą-
dzenia do  odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia 
do  odtwarzania dźwięku, urządzenia do  pomiarów precyzyjnych, 
urządzenia do  pomiaru ciśnienia, urządzenia do  pomiaru prędkości 
[fotografia], urządzenia do  powiększania [fotografia], urządzenia 
do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, prze-
pompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządze-
nia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległo-
ści, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek foto-

graficznych, urządzenia do  sygnalizacji morskiej, urządzenia 
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wy-
miany igieł gramofonowych, urządzenia do  wyważania, urządzenia 
dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalne-
go sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalne-
go sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne 
do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instala-
cje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycz-
nych, urządzenia i  przyrządy do  astronomii, urządzenia i  przyrządy 
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia 
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia 
jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia ka-
drujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używa-
ne przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, 
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitoru-
jące inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla po-
jazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia prze-
ciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów 
przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunika-
cyjne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testują-
ce, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowa-
nia niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia 
zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim nie do ce-
lów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące 
masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi 
pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśni-
cze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery 
do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ci-
śnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaź-
niki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki na-
chylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, 
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze 
dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów 
metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładow-
cze lampy rurowe, elektryczne inne niż do oświetlania, wyłączniki sa-
moczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], 
wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzor-
niki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, 
zakraplacze do odmierzania inne niż do użytku medycznego lub do-
mowego, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rent-
genowskie inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, ze-
garki kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny 
do  zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów elek-
trycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonów bez 
użycia rąk, zestawy na  głowę do  rzeczywistości wirtualnej, zestawy 
soczewek [wzierniki, okulary], złącza do  przewodów elektrycznych, 
złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [ju-
kebox] do  komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki 
drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawi-
gacyjne świetlne, znaki, świecące, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], apara-
ty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owija-
nia, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zwi-
jania, artykuły biurowe [ z  wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, 
atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa 
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyj-
ne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], 
bony wartościowe, brokat do  celów biurowych, broszury, celuloidy 
do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chus-
teczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania maki-
jażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma 
[periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [ry-
sownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do ryso-
wania, etui na  identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego 
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia 
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, 
folia z  tworzywa sztucznego do  opakowywania, folie z  bąbelkami 
z  tworzywa sztucznego do  opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotogra-
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fie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, 
futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papie-
rowe, glina do  modelowania, globusy, grafity do  ołówków, gumki 
do ścierania, hektografy, identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce 
stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiują-
ca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie lito-
graficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, 
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolek-
cjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kaset-
ki na  papeterię [artykuły biurowe], kasetki na  stemple [pieczątki], 
kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, 
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi 
[karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikato-
ry [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, 
inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [arty-
kuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory 
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda kra-
wiecka, kreda w  sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak 
do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kre-
ślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, ma-
kiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do  pie-
czętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, maszyny do  pisania, materiały do  introligator-
stwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane 
z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, 
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opa-
kowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, ma-
teriały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), matryce, matryce do  druku ręcznego, maty papierowe, 
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurko-
wania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni kle-
jących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowe-
go, notatniki [notesy], noże do  papieru [artykuły biurowe],, 
numeratory, obciągi offsetowe z  materiałów nietekstylnych, obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i  zdjęcia, obsadki do  piór, 
ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kre-
dytowych, nieelektryczne, okładki na  książeczki czekowe, okładki 
na  paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, 
ołówki, ołówki na  grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, 
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski pa-
pierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na do-
niczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, 
papier do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier 
do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radio-
gramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, 
papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mache, papier 
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitko-
wy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w  arku-
szach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe na-
krycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, 
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do  modelowania, pasta 
skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, 
pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze  stali, piórka do  rysowania 
[grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno 
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno na-
sączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumen-
tów, płytki adresowe do  adresarek, podkładki do  pisania z  klipsem, 
podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, 
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstaw-
ki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stem-
pli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, 
portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów 
[materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza 
[materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przy-
bory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice 
kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje 
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolne-
go, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ram-
ki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje 
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki 

papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawero-
wanie], rylce do  kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory 
na  luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty 
do  dokumentów, skoroszyty na  dokumenty, skrobaki wymazujące 
biurowe, spinacze do  papieru, spinacze do  pieniędzy, stalówki, sta-
lówki ze złota, statuetki z papieru mache, steatyt [kreda krawiecka], 
stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablo-
ny [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi ma-
larskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do  składu typograficznego, 
szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, 
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, tace do sortowania i  liczenia pieniędzy, tacki 
biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligator-
stwo], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, ta-
śmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do za-
pisu programów komputerowych, taśmy przylepne do  celów 
papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy-
borami do  pisania [zestawy], temperówki do  ołówków, elektryczne 
lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkani-
ny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy 
sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach 
mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiń-
ski, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty 
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządze-
nia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introliga-
torstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urzą-
dzenia ręczne do  etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), 
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żyw-
ności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi 
[papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki 
papierowe do  szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, 
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk 
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do po-
kazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne 
[materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub 
kartonu, wyroby przeznaczone do  wymazywania, wzorce pisma 
do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzo-
ry do  haftowania, wzory do  kalkowania, zaczepy do  kart indekso-
wych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nuto-
we, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślar-
skie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze 
[artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do  identyfikatorów 
[artykuły biurowe], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do  obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, 
botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, 
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kape-
lusze], czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod 
prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia gło-
wy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], far-
tuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna 
[odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na  buty, gorsety, 
gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, 
kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, ka-
pelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul,, kąpie-
lówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japoń-
skie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów pił-
karskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, 
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem 
i  wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, 
majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, 
maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mun-
dury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do  obuwia, narzutki 
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obu-
wie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ociepla-
cze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowe-
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rzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, 
odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca substan-
cje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do  obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], 
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjer-
skie, pelisy, pięty do  pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], pod-
wiązki, podwiązki do  skarpetek, poncza, pończochy, pończochy 
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice nar-
ciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym pal-
cem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki 
wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje 
na  maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na  szelkach do  noszenia na  bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy 
[do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śli-
niaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, try-
koty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony 
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 28 ak-
cesoria nadmuchiwane do basenów, amunicja do broni paintballowej 
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazar-
dowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, auto-
maty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [za-
bawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe 
[artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do  szermierki, broń 
harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sporto-
we], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do  karmienia lalek, buty 
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów synte-
tycznych, chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, de-
skorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski 
latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, 
ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figur-
ki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przeno-
śnych, gra w domino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do base-
nów, gry planszowe, gry polegające na  budowaniu, gry przenośne 
z  wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z  obrę-
czami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, 
hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowa-
nia piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, 
kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], 
kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę 
[gry karciane], karuzele do  wesołych miasteczek, kije do  gier, kije 
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, kijki nar-
ciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki 
wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier 
video, kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, ko-
smetyki zabawkowe [nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, 
kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilar-
dowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, 
łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski 
teatralne, maski zabawkowe, maszty do  desek windsurfingowych, 
maszyny do  ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do  rzucania piłek, 
maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki 
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, mi-
sie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sporto-
we], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe, nartorolki, 
narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], 
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wy-
jątkiem artykułów oświetleniowych i  słodyczy], pachinko [japońska 
gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia,, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia cię-
żarów [artykuły sportowe], pasy na  talię, do  ćwiczeń, pierścienie 
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze 
do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymo-
cowanym kocykiem, płetwy do nurkowania z akwalungiem, płetwy 
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla węd-
karzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, pro-
ce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 
przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 

przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfo-
wym [akcesoria golfowe], przyrządy do  wyrzucania rzutek strzelni-
czych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, 
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy 
[akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice 
golfowe, rękawice płetwy do  pływania, roboty zabawkowe, rolki 
do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzie-
ci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, 
strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki 
do  sportów, siatki na  motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia 
na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, ste-
rowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilar-
dowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do  piłkarzyków, 
stoły do  tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe 
w  kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, 
szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne 
gadżety do  zabawy, śmieszne gadżety na  imprezy, śnieg sztuczny 
na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby 
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, 
torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sporto-
we], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby 
strzelające na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka 
dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż 
wspinaczkowa, urządzenia do  gier, urządzenia do  sztuczek magicz-
nych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do za-
znaczania punktów w  bilardzie, urządzenia pływackie do  pływania, 
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do my-
ślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do  surfski, wędki, 
wiązania do  nart, więcierze [pułapki na  ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na  torby golfowe, wrotki, 
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycz-
nej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, 
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier lo-
teryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabaw-
ki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, 
żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów 
w pomniejszonej skali, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (prepara-
ty-) do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty 
kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadzie-
wane kluski gotowane na  parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż 
z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, 
bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bez-
drożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, cia-
sto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przy-
prawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do  ciast, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napo-
jów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzy-
my do ciast, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje 
eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten 
jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, 
guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, her-
batniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęcz-
mień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt 
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z  parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, 
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa nie-
palona, keczup, kiełki pszeniczne do  celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukury-
dza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i  liście jako 
substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód natural-
ny lub sztuczny, lód pokruszony ze  słodzoną czerwoną fasolą, lód 
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja 
[cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki 
[wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęcz-
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mienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka 
z  tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [ja-
pońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające 
oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, na-
poje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, 
ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kul-
ki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe galaretki 
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, 
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta mig-
dałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cu-
kiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w  cieście (pate en 
croute), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym so-
sie musztardowym], pielmieni [pierogi z  nadzieniem mięsnym], 
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, 
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, 
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produk-
ty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do spo-
rządzania lodów, przekąski na  bazie ryżu, przekąski na  bazie zbóż, 
przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako 
przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (ja-
pońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, 
ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię lnia-
ne do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinar-
nego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, 
słód do  celów spożywczych, soba [japoński makaron z  gryki], soda 
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sor-
bety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy 
[przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do  makaronów, sosy owocowe, 
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, 
sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy 
[słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie mek-
sykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoń-
ski], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut 
wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, 
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze do  dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoprote-
inowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy goto-
waniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożyw-
czych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, 
barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodo-
wa, wyciąg z  chmielu do  wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, 
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalko-
holowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napo-
je bezalkoholowe na  bazie miodu, napoje bezalkoholowe o  smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzują-
ce, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne 
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bez-
alkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z  sarsaparilli, soki, 
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy 
do napojów, moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], 
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda lito-
wa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda 
stołowa, 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, do-
starczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wia-

domości, dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja 
energii, dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht 
[przewóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ru-
chu drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo 
okrętowe, maklerstwo transportowe, napełnianie automatów sprze-
dających, obsługa śluz, organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pa-
kowanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, 
pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, 
transport powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywanie ło-
dzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, 
przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezer-
wacja miejsc na  podróż, rezerwacja transportu, składowanie towa-
rów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, transport auto-
busowy, transport barkami, transport i  przechowywanie odpadów, 
transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport ło-
dziami, transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport 
morski, transport pasażerski, transport promowy, transport rurocią-
gami, transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi, 
transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do ce-
lów podróży, usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierow-
ców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy dro-
gowej w  przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi 
rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, 
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu sa-
mochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu 
dla wycieczek, uzupełnianie banknotów w  bankomatach, wynajem 
autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silni-
ków lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem systemów 
nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmo-
wanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wy-
najmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurko-
wych [kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do  wina, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samocho-
dowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyści-
gowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wa-
gonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 
wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na  rzecz osób 
trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia (transport), 41 chronometraż imprez spor-
towych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja fil-
mów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pi-
lotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja 
o  edukacji, informacja o  imprezach rozrywkowych, informacja o  re-
kreacji, instruktaż w  zakresie aikido, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [po-
kazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gim-
nastyki, nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, 
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, 
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sporto-
wych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozo-
wanie dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowe, produk-
cja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radio-
wych i  telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z  przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z  prze-
wodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [pro-
dukcja], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publiko-
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, ra-
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diowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż tek-
sty reklamowe), rezerwowanie miejsc na  pokazy, reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu spor-
towego [z  wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np . do  fil-
mów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szko-
lenia z  japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z  internatem, 
świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywko-
we, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie  do  pobrania] w  internecie, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu 
do  gry w  golfa, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  salonów gier, 
udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek ob-
jazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub, nauczanie], 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usłu-
gi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi 
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifi-
kowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi 
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symula-
torów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usłu-
gi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trener-
skie, usługi w  zakresie inżynierii dźwięku do  obsługi imprez, usługi 
w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego inne 
niż do  celów reklamowych, usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], 
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, 
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do  gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie 
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmo-
wanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożycza-
nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie 
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer 
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nur-
kowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wysta-
wianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe 
uczelnie [edukacja] .

(111) 335026 (220) 2020 01 07 (210) 508758
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) ŻYGOWSKI PAWEŁ DORADZTWO, ANALIZY, INWESTYCJE 
DEWELOPERSKIE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKODEWELOPER PRESTIŻOWE NIERUCHOMOŚCI
(540) 

(591) biały, zielony, pomarańczowy, szary
(531) 07 .01 .08, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budowa fa-
bryk, budowa i naprawa magazynów, instalacja narzędzi na placach 
budowy, izolowanie budynków, nadzór budowlany, rozbiórka bu-
dynków, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budow-
lanego .

(111) 335027 (220) 2020 01 07 (210) 508759
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO JASNE GORZOWIAK ORYGINALNA RECEPTURA od 2010
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary, zielony
(531) 03 .07 .01, 03 .07 .02, 03 .07 .17, 03 .07 .24, 05 .03 .06, 26 .01 .03, 26 .01 .11, 
26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie .

(111) 335028 (220) 2020 01 07 (210) 508761
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) RUPNIEWSKI KRYSTIAN OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 
ŚLĄSK, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L O .S .K . ŚLĄSK
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 18 .01 .07, 18 .01 .09, 18 .01 .23, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 27 .05 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 41 nauka jazdy, nauka jazdy samochodem, nauka jazdy 
na  motocyklu, nauka jazdy w  zakresie bezpieczeństwa na  drodze, 
usługi szkół jazdy .

(111) 335029 (220) 2020 01 07 (210) 508765
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Knoppers Baton Kokosowy
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowym, jasnobrązowy, niebieski, 
ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, zielony, żółty, czarny
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .13 .01, 26 .04 .02
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta, 
lody, preparaty do  sporządzania wyżej wymienionych produktów 
zawarte w klasie 30 .

(111) 335030 (220) 2020 01 07 (210) 508767
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) August Storck KG, Berlin (DE)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Knoppers Baton Orzeszki ziemne
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, jasnobrązowy, pomarańczowy, 
ciemnoniebieski, niebieski, zielony, szary
(531) 05 .07 .06, 08 .01 .21, 26 .04 .02, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta, 
lody, preparaty do  sporządzania wyżej wymienionych produktów 
zawarte w klasie 30 .

(111) 335031 (220) 2020 01 08 (210) 508783
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 26 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 1 kleje, środki do konserwacji betonu, środki do konser-
wacji cegły, zaprawy farbiarskie do  metali, 2 farby, lakiery, barwni-
ki, preparaty gruntujące, środki do konserwacji drewna, 17 zaprawy 
izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, tynki, zaprawy bu-
dowlane .

(111) 335032 (220) 2020 01 08 (210) 508784
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEIDAL
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 26 .05 .01
(510), (511) 1 kleje, środki do konserwacji betonu, środki do konser-
wacji cegły, 2 farby, lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, środki 
do  konserwacji drewna, zaprawy farbiarskie do  metali, 17 zaprawy 
izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, tynki, zaprawy bu-
dowlane .

(111) 335033 (220) 2020 01 08 (210) 508785
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) MIKOŁAJEK RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EcoSplash
(510), (511) 11 urządzenia do filtrowania wody, instalacje do dystry-
bucji wody, filtry do wody pitnej, filtry wody do bidetów elektrycz-
nych, wkłady wymienne do filtrów wodnych, filtry wody do urządzeń 

gospodarstwa domowego, ogrzewacze wodne, filtry jako części 
instalacji domowych lub przemysłowych, aparatura i  urządzenia 
do  uzdatniania wody, regulatory do  wody, niemetalowa aparatura 
do urządzeń i instalacji wodnych, urządzenia do jonizacji i odświeża-
nia powietrza, urządzenia do jonizacji i odświeżania wody, urządze-
nia i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje do uzdat-
niania wody, podgrzewacze wody, sterylizatory do  wody, nakładki 
myjące do toalety, bidety .

(111) 335034 (220) 2020 01 08 (210) 508786
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) STRATOFOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRATOFOLiO perfect protection
(540) 

(591) grafitowy, pomarańczowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 kleje (do  membran epdm, folii syntetycznych 
do  uszczelniania okien drzwi i  fasad, ciekłe i  w  sprayu), 17 folie 
do uszczelniania okien, drzwi i fasad .

(111) 335035 (220) 2020 01 08 (210) 508788
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) E .J .A . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Klembów (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Si’colore Lecher professional
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, 
ciemnożółty, żółty, jasnożółty, zielony, ciemnozielony, niebieski, 
ciemnoniebieski, jasnozielony
(531) 19 .03 .03, 25 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: balsamy, ma-
ski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, wo-
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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) 335036 (220) 2020 01 08 (210) 508790
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICAN MANAGEMENT
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, chi-
py zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja kom-
puterowa w  formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na no-
śnikach komputerowych, elektroniczne kartki z  życzeniami do  po-
brania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozda-
nia do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty 
DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego 
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, książki 
audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki 
w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, książki zapisane 
na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane pły-
ty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, 
nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, na-
grania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne 
do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obraza-
mi, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne, 
pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do  pobrania, 
podręczniki szkoleniowe w  formie programu komputerowego, pu-
blikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publi-
kacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestro-
wane na  nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne 
do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowal-
ne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobra-
nia, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, 
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Inter-
netu, videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy 
audio, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, futerały 
na  elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektro-
niczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], roboty edukacyjne, stoiska do przeprowadzania ba-
dań, stoiska do  przeprowadzania testów, urządzenia do  diagnozy 
[w celach naukowych], urządzenia do nauczania, urządzenia do sy-
mulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przy-
rządy badawcze, urządzenia i  przyrządy do  nauczania urządzenia 
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy, skorowidze, ka-
lendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, 
kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki 
papieru do  robienia notatek, kartki do  notowania, kartki do  kore-
spondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z  papieru, identyfikatory 
[artykuły biurowe], bloki do  pisania, bloki [artykuły papiernicze], 
agendy, arkusze papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, 
bloczki do  zapisywania, bloczki do  pisania, bloczki do  notowania, 
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolo-
rowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty [artykuły pi-
śmienne], koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi 
gości, materiały do  pisania, materiały drukarskie i  introligatorskie, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatni-
ki, notatniki [notesy],notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowa-
ne, notatniki w  linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy 
kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okład-
ki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawki na  zdjęcia lub obrazy, 
oprawy do  zdjęć i  obrazów wykonane z  papieru, oprawy do  zdjęć 
i obrazów wykonane z tektury, organizery do użytku biurowego, or-
ganizery kieszonkowe, organizery na  biurko, organizery osobiste, 
organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do kore-
spondencji, papier do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier 
firmowy, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe 
etykietki identyfikacyjne, bloki do pisania, bloczki do pisania nota-
tek, plakietki papierowe, podkładki na  biurko, podkładki na  biurko 

z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki na karteczki do noto-
wania, pojemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do do-
kumentów, przekładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, przybor-
niki na biurko, przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety 
drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregato-
ry biurowe, segregatory do  prezentowania, segregatory do  użytku 
w biurze, segregatory (materiały biurowe), segregatory na  listy, se-
gregatory na  luźne kartki, skoroszyty do  dokumentów, skoroszyty 
i  segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice na  notatki, tablice 
na notatki [artykuły biurowe], tablice z kartkami do prezentacji [flip-
chart], teczki do  użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], 
teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki 
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe 
[artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze, 
terminarze biurkowe, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięcz-
ne, terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze ścienne, ter-
minarze tygodniowe, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisa-
nia, 41 publikacja czasopism, publikacja broszur, pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], pisanie i  publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji elek-
tronicznych, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania 
magazynów, multimedialne wydania czasopism, elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publika-
cja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja książek i  czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczni-
ków użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie 
czasopism internetowych, publikowanie czasopism, publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w  Internecie, publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publi-
kowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie podręczni-
ków, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie 
podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do pod-
castów, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi 
publikacji, usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie 
publikacji książek, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicz-
nych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wy-
dawanie czasopism, montaż filmów, prezentacja nagrań wideo, 
montaż [obróbka] taśm wideo, produkcja filmów szkoleniowych, 
produkcja filmów w  celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja 
taśm wideo do  użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych 
z  zarządzania, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja 
taśm wideo do  użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych 
z zarządzania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu do  studia nagrań, usługi edycji wideo 
na  potrzeby realizacji imprez, usługi studia nagrań, usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i  telewizyjnych, usługi studiów nagrań 
w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż filmów, opraco-
wywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kur-
sy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, 
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, ocena orientacji 
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zawodowej, organizacja i  przeprowadzanie seminariów szkolenio-
wych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organi-
zacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie i  prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organi-
zowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie 
kolokwiów, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i  prowadzenie targów do  celów akademickich, organizowanie 
i  prowadzenie wykładów w  celach szkoleniowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie 
seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, orga-
nizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie semi-
nariów związanych z  edukacją, organizowanie seminariów szkole-
niowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie 
szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organizo-
wanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie warsz-
tatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wystaw 
do celów edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyj-
nych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na  kur-
sach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na  kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na  seminariach zawodo-
wych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykła-
dach z  zarządzania, prowadzenie kursów edukacyjnych z  zakresu 
biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie 
kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie se-
minariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, przygotowywanie kursów edukacyjnych i eg-
zaminów, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwali-
fikacji zawodowych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
trening umiejętności zawodowych, udostępnianie materiałów egza-
minacyjnych i  testów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowa-
dzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów eduka-
cyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub z a pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w za-
kresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, 
usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicz-
nej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla 
kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi 
edukacyjne w  zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne 
w  zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, usługi nauczania związane z pomocą 
biznesową, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe doty-
czące marketingu w  handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w  dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, usługi 
w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodo-
wego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biz-
nesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządza-
nia technologią informacyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia 
umiejętności zawodowych, produkcja programów dźwiękowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, produkcja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, 
produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań audiowi-
zualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie na-
grań fonicznych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumacze-
nia językowe ustne, usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych, usługi 
w  zakresie tłumaczeń ustnych i  pisemnych, usługi tłumaczeń ust-
nych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania .

(111) 335037 (220) 2020 01 08 (210) 508791
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICAN DIGITAL SERVICES

(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, chi-
py zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja kom-
puterowa w  formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na no-
śnikach komputerowych, elektroniczne kartki z  życzeniami do  po-
brania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozda-
nia do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty 
DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego 
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, książki 
audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki 
w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, książki zapisane 
na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane pły-
ty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, 
nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, na-
grania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne 
do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obraza-
mi, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne, 
pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do  pobrania, 
podręczniki szkoleniowe w  formie programu komputerowego, pu-
blikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publi-
kacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestro-
wane na  nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne 
do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowal-
ne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobra-
nia, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, 
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Inter-
netu, videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy 
audio, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, futerały 
na  elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektro-
niczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], roboty edukacyjne, stoiska do przeprowadzania ba-
dań, stoiska do  przeprowadzania testów, urządzenia do  diagnozy 
[w celach naukowych], urządzenia do nauczania, urządzenia do sy-
mulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przy-
rządy badawcze, urządzenia i  przyrządy do  nauczania, urządzenia 
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy, skorowidze, ka-
lendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, 
kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki 
papieru do  robienia notatek, kartki do  notowania, kartki do  kore-
spondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z  papieru, identyfikatory 
(artykuły biurowe), bloki do  pisania, bloki (artykuły papiernicze), 
agendy, arkusze papieru (artykuły papiernicze), bloczki notatnikowe, 
bloczki do  zapisywania, bloczki do  pisania, bloczki do  notowania, 
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolo-
rowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty (artykuły pi-
śmienne), koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi 
gości, materiały do  pisania, materiały drukarskie i  introligatorskie, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatni-
ki, notatniki (notesy), notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowa-
ne, notatniki w  linie, notesy, notesy (artykuły papiernicze), notesy 
kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okład-
ki, obwoluty (artykuły papiernicze), oprawki na  zdjęcia lub obrazy, 
oprawy do  zdjęć i  obrazów wykonane z  papieru, oprawy do  zdjęć 
i obrazów wykonane z tektury, organizery do użytku biurowego, or-
ganizery kieszonkowe, organizery na  biurko, organizery osobiste, 
organizery (stojaki) na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do kore-
spondencji, papier do kopiowania, papier do pisania (listowy), papier 
firmowy, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe 
materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe 
etykietki identyfikacyjne, pisanie (bloki do-), pisanie notatek (bloczki 
do-), plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko 
z  kalendarzem, pojemniki na  karteczki do  notowania, pojemniki 
na  korespondencję, przegródki, przekładki do  dokumentów, prze-
kładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, przylepne kartki na notat-
ki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory (artykuły biuro-
we), segregatory do prezentowania, segregatory na listy, segregatory 
na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty i segregato-
ry, skorowidze, szkicowniki, tablice na notatki (artykuły biurowe), ta-
blice z kartkami do prezentacji (flipchart), teczki do użytku biurowe-
go, teczki (artykuły papiernicze), teczki na  dokumenty (artykuły 
biurowe), teczki na  dokumenty będące artykułami papierniczymi, 
teczki papierowe (artykuły papiernicze), teczki papierowe na doku-
menty, terminarze, terminarze biurkowe, terminarze kieszonkowe, 
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terminarze miesięczne, terminarze roczne, terminarze ścienne, ter-
minarze tygodniowe, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisa-
nia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe 
ustne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi rezer-
wacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i  sportowe, szkoły (edukacja), udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, 41 publikacja czasopism, publikacja broszur, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, multimedialne wyda-
nia gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wy-
dania czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w  Internecie, edycja druków zawierających obrazy 
i  zdjęcia, innych niż do  celów reklamowych, publikacja kalendarzy, 
publikacja kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek, pu-
blikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, publikacja gazet 
elektronicznych online, publikacja materiałów edukacyjnych, publi-
kacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac 
naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie czaso-
pism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, pu-
blikowanie czasopism w  postaci elektronicznej w  Internecie, 
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowa-
nie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie ksią-
żek i czasopism elektronicznych online, publikowanie podręczników, 
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręcz-
ników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line (nie  do  pobrania), udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, tworzenie (opracowywanie) podcastów, 
tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do podcastów, re-
dagowanie tekstów pisanych, udostępnianie publikacji on-line, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi 
publikacji, usługi w  zakresie publikowania online, usługi wydawni-
cze, usługi wydawnicze w  zakresie książek i  czasopism, usługi wy-
dawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawni-
cze w  zakresie tekstów elektronicznych, wydawanie audiobooków, 
wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i  książek w  postaci 
elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, montaż fil-
mów, prezentacja nagrań wideo, montaż (obróbka) taśm wideo, pro-
dukcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wideo, 
produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja szko-
leniowych filmów wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowe-
go podczas szkoleń edukacyjnych z  zarządzania, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu do  nagrań, udostępnianie obiektów i  sprzętu 
do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, 
usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi stu-
diów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż fil-
mów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i  wideo, produkcja edukacyj-
nych programów telewizyjnych, produkcja filmów szkoleniowych, 
produkcja filmów w  celach edukacyjnych, edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, 
kursy szkoleniowe w  dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, opracowywanie kursów edukacyjnych i egza-
minów, ocena orientacji zawodowej, organizacja i przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, organizacja i  przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i  prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i  prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie tar-
gów do  celów akademickich, organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkole-
niowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organi-
zowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, or-
ganizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie 
seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów szko-
leniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowa-
nie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, orga-
nizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie 

warsztatów zawodowych i  kursów szkoleniowych, organizowanie 
wystaw do  celów edukacyjnych, planowanie seminariów w  celach 
edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na  seminariach zawodo-
wych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykła-
dach z  zarządzania, prowadzenie kursów edukacyjnych z  zakresu 
biznesu, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w  dziedzinie biznesu, przygotowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, szkolenia w dziedzinie biznesu, 
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, trening umiejętności zawodowych, udo-
stępnianie materiałów egzaminacyjnych i  testów, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Interne-
tu, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie 
szkoleń komputerowych, usługi edukacji biznesowej, usługi doty-
czące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych do-
tyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
handlu, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne 
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń bizne-
sowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi naucza-
nia związane z  pomocą biznesową, usługi szkolenia zawodowego, 
usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w  handlu detalicznym, 
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usłu-
gi trenerskie, usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakre-
sie szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkolenio-
wych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie 
szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, produkcja progra-
mów dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja na-
grań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja filmów szkoleniowych, 
edycja nagrań audio, produkcja szkoleniowych filmów wideo, reali-
zacja nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, 
usługi w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi w  zakresie tłuma-
czeń ustnych i pisemnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wy-
darzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, szkoły [edukacja], 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania  .

(111) 335038 (220) 2020 01 08 (210) 508793
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) MĄDRZYCKI IRENEUSZ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAINBOW disc ANALOG AUDIO
(540) 

(531) 27 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 płyty audio .

(111) 335039 (220) 2020 01 09 (210) 508819
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
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(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAMLAD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do stosowania u ludzi .

(111) 335040 (220) 2020 01 09 (210) 508820
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxon max
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u  ludzi w  lecze-
niu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym .

(111) 335041 (220) 2020 01 09 (210) 508821
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxon strong
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u  ludzi w  lecze-
niu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym .

(111) 335042 (220) 2020 01 09 (210) 508822
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxon active
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u  ludzi w  lecze-
niu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym .

(111) 335043 (220) 2020 01 09 (210) 508823
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxon forte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u  ludzi w  lecze-
niu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym .

(111) 335044 (220) 2020 01 09 (210) 508825
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) DWORCZYŃSKI MARCIN B2BIKE, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAVCA motorcyclist LIFESTYLE
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 18 bagaże, 25 odzież .

(111) 335045 (220) 2020 01 09 (210) 508826
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) FINE DINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE HARVEST BY ART KITCHEN
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
30 ocet balsamiczny, ocet winny, ocet aromatyzowany, ocet owo-
cowy, pieprzowy ocet, ocet gorczycowy, ocet jabłkowy, ocet piwny, 
33 białe wino, wina o chronionej nazwie pochodzenia, wina różowe, 
wino czerwone .

(111) 335046 (220) 2020 01 09 (210) 508827
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23

(732) INVEST-PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U Lanciego
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 restauracje, kawiarnie, kafeterie, wynajmowanie sal, 
usługi barowe, stołówki .

(111) 335047 (220) 2020 01 09 (210) 508828
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA dobrą FORMĘ
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 papier i  karton, fotografie, drukowane foldery in-
formacyjne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, plakaty, 
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, 
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, dru-
kowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do  pako-
wania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kupo-
nowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, 
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe 
lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, sko-
roszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, to-
rebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru lub 
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, rekla-
my drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, dostarczanie in-
formacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie 
marketingowe, 41 usługi organizowania gier i konkursów .

(111) 335048 (220) 2020 01 09 (210) 508829
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) ABOCA S .P .A . SOCIETA ‚ AGRICOLA, Sansepolcro (IT)
(540) (znak słowny)
(540) SOLLIEVO
(510), (511) 5 wyroby medyczne na leczenie zaparć, do usprawniania 
pracy jelit, leczenia patologii związanych z układem pokarmowym, 
wyroby medyczne zawierające rośliny, wyciągi z roślin, zespoły roślin 
molekularnych, wszystkie w formie saszetek z granulatem, czopków, 
spray-ów, maści, kremów, pomadów, tabletek, kapsułek, kapsułek 
żelowych do celów medycznych, pastylek, granulatów, pigułek, her-
bat ziołowych, naparów leczniczych, syropów, płynów, cieczy, balsa-
mów, żeli, proszków i w formie liofilizowanej, mineralne, dietetyczne, 
witaminowe, odżywcze, bazujące na ziołach suplementy żywnościo-
we, suplementy żywnościowe do usprawniania pracy jelit, dietetycz-
na żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, żywność 
do  szczególnych celów medycznych, dietetyczne substancje przy-
stosowane do  celów medycznych, balsamy do  celów medycznych, 
olejki lecznicze, narkotyki do celów medycznych, preparaty ziołowe 
do  celów medycznych, zioła lecznicze, wyciągi z  ziół leczniczych 
do celów medycznych, wyciągi z roślin i ziół do celów medycznych, 
herbaty ziołowe i  napary lecznicze do  celów medycznych, napary 
lecznicze, środki przeczyszczające, eliksiry [preparaty farmaceu-
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tyczne], wyroby i  substancje lecznicze, preparaty nutraceutyczne 
do  celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty fitoterapeu-
tyczne do celów medycznych, preparaty i substancje farmaceutycz-
ne, leki i  środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne na  leczenie 
zaparć, do  usprawniania pracy jelit, leczenia patologii związanych 
z  układem pokarmowym i  zapobiegania jej, preparaty higieniczne 
na  leczenie zaparć, do  usprawniania pracy jelit, leczenia patologii 
związanych z układem pokarmowym i zapobiegania jej, wyroby me-
dyczne na zapobieganie zaparciom i patologiom związanym z ukła-
dem pokarmowym, herbaty ziołowe do celów medycznych, pastylki 
do  ssania do  celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność i  substancje przystosowane do  celów 
medycznych, weterynaryjnych i jako żywność dla dzieci, suplementy 
żywnościowe dla ludzi i  zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odka-
żające, środki do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy .

(111) 335049 (220) 2020 01 09 (210) 508830
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANATORIUM MIŁOŚCI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3 . w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i  reportaże utrwalone w  formie multi-
medialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i  nieoprawione, narożniki do  przyklejania fotografii, samoprzylep-
ne narożniki do  fotografii, rogi do  mocowania fotografii, pudełka 
do  przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i  kolekcjoner-
skie, karty do  albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z  zawodnikami sportowymi, ramki i  stojaki do  fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotogra-
fii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe 
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdo-
by choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w  systemie 
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i  sponsorowanych 
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wystaw w  celach 
handlowych i  reklamowych, usługi marketingu i  public relations, 
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych i  ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i  opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta-

ży, filmów dokumentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i  transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
zbieranie i  przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, 
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usłu-
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i  audioteksto-
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy-
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i  imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i  szkoleń w  dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i  stu-
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi 
w  zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w  zakresie projekto-
wania i  tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne .

(111) 335050 (220) 2020 01 09 (210) 508831
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA SZKŁA
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy i  instalacja : szklanych 
paneli, dekoracyjnych kabin prysznicowych ( zabudowa szklana), 
balustrad szklanych, luster, drzwi szklanych, montaż drzwi i  okien,, 
montaż wyposażenia kuchennego, lakierowanie, malowanie .

(111) 335051 (220) 2020 01 09 (210) 508832
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No .1
(540) 

(531) 24 .17 .02, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 26 .11 .03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], drinki na bazie piwa .

(111) 335052 (220) 2020 01 09 (210) 508833
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCOJOGU
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty na bazie 
mleka kokosowego, desery jogurtowe, substytuty mleka .
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(111) 335053 (220) 2020 01 09 (210) 508843
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ KIKB
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, pomoc i  doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, pozyskiwanie i systematyza-
cja danych związanych z działalnością gospodarczą, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, analiza systemów zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, 
audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, usługi kon-
sultingowe w  zakresie księgowości podatkowej, usługi w  zakresie 
planowania i  ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie strategii biznesowych, opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, 36 informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finanso-
we dotyczące podatków, doradztwo podatkowe [nie  prowadzenie 
rachunków], 41 szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące audytu, 42 rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, usługi programowania 
komputerów w celu analizowania i raportowania biznesowego, opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
analiza systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie 
technologii kontroli, certyfikacja [kontrola jakości], audyt jakości, 
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 45 do-
radztwo prawne, usługi doradztwa związane z przygotowywaniem 
standardów, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego .

(111) 335054 (220) 2020 01 09 (210) 508844
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STANDARD KONTROLI BIZNESOWEJ KIKB
(510), (511) 35 doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, pomoc i  doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, pozyskiwanie i systematyza-
cja danych związanych z działalnością gospodarczą, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, analiza systemów zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, 
audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, usługi kon-
sultingowe w  zakresie księgowości podatkowej, usługi w  zakresie 
planowania i  ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie strategii biznesowych, opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, 36 informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finanso-
we dotyczące podatków, doradztwo podatkowe [nie  prowadzenie 
rachunków], 41 szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące audytu, 42 rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, usługi programowania 
komputerów w celu analizowania i raportowania biznesowego, opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
analiza systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie 

technologii kontroli, certyfikacja [kontrola jakości], audyt jakości, 
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 45 do-
radztwo prawne, usługi doradztwa związane z przygotowywaniem 
standardów, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego .

(111) 335055 (220) 2020 01 09 (210) 508846
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM KONTROLI BIZNESOWEJ
(540) 

(531) 26 .07 .18, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 35 doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, pomoc i  doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacje w zakresie analizy biznesowej, pozyskiwanie i systematyza-
cja danych związanych z działalnością gospodarczą, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, analiza systemów zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, 
audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, usługi kon-
sultingowe w  zakresie księgowości podatkowej, usługi w  zakresie 
planowania i  ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie strategii biznesowych, opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, 36 informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finanso-
we dotyczące podatków, doradztwo podatkowe [nie  prowadzenie 
rachunków], 41 szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące audytu, 42 rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, usługi programowania 
komputerów w celu analizowania i raportowania biznesowego, opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
analiza systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie 
technologii kontroli, certyfikacja [kontrola jakości], audyt jakości, 
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 45 do-
radztwo prawne, usługi doradztwa związane z przygotowywaniem 
standardów, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia 
zgodności z prawami i regulacjami, licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego .

(111) 335056 (220) 2020 01 10 (210) 508861
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 18
(732) TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szklary Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK 1872
(540) 

(531) 24 .13 .25, 27 .05 .01
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(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, wynajem nieruchomości, dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], wycena i  zarządzanie nieruchomościami, dzierża-
wa nieruchomości posiadanych na własność, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów 
dzierżawy i  najmu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości 
w  zakresie wynajmu budynków, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi agencji 
nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, udzie-
lanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednic-
twem Internetu, wynajem lokali na cele biurowe .

(111) 335057 (220) 2020 01 10 (210) 508862
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) KOZIK ALEKSANDER I JAROS MARCIN KOJAR SPÓŁKA 
CYWILNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) (nie) POWINIENEŚ Towarzyska gra karciana dla okropnych 
ludzi, którzy lubią się śmiać bez zahamowań
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .17 .25
(510), (511) 28 karty do gry, gry planszowe .

(111) 335058 (220) 2020 01 10 (210) 508863
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 18
(732) TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szklary Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1872 Małe Koszary
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .03 .01
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, wynajem nieruchomości, dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, usługi konsultacyjne 

dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], wycena i  zarządzanie nieruchomościami, dzierża-
wa nieruchomości posiadanych na własność, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów 
dzierżawy i  najmu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości 
w  zakresie wynajmu budynków, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi agencji 
nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, udzie-
lanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednic-
twem Internetu, wynajem lokali na cele biurowe .

(111) 335059 (220) 2020 01 10 (210) 508865
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUPKI orzech
(540) 

(591) jasnopomarańczowy, jasnozielony, ciemnobrązowy, zielony, 
jasnobrązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .15 .03, 05 .07 .06
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze na  bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cu-
kiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, owocowe galaretki [słodycze], chipsy [pro-
dukty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki 
[cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernic-
two], dekoracje cukiernicze do  ciast, wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do  wy-
robów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekola-
dopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, pół-
produkty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty 
zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w  tłuszczu, 
produkty zbożowe z  dodatkiem elementów ekstrudowanych, pra-
żynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, 
sneksy zbożowe, mąka i  preparaty zbożowe, w  tym ekstrudowane 
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mie-
szanek również z  dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby 
cukiernicze i  piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, 
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przezna-
czone do  celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do  żucia, 
krakersy, przekąski słone na  bazie wyrobów zbożowych, przekąski 
ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, ba-
tony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, 
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumy roz-
puszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie .

(111) 335060 (220) 2020 01 10 (210) 508867
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) PRYMAS ADRIAN CIOSS, Wieruszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fedi
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(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, 
nielecznicze lotiony, szampony dla zwierząt [nielecznicze prepara-
ty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji], środki do usuwania brzydkiego zapachu 
zwierząt domowych, preparaty do  pielęgnacji zwierząt, 5 amino-
kwasy do celów weterynaryjnych, białkowe suplementy dla zwierząt, 
enzymy do celów weterynaryjnych, lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze 
szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do my-
cia, pasza lecznicza dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, preparaty 
weterynaryjne, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
suplementy diety dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla 
psów, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 31 artykuły jadalne do żu-
cia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, korzenie do spoży-
cia przez zwierzęta, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza 
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt domowych, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwie-
rząt domowych, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt, pokarm 
dla zwierząt domowych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 
zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, ściół-
ka dla zwierząt .

(111) 335061 (220) 2020 01 10 (210) 508869
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYĆ POLAKIEM
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .07 .02, 02 .07 .23, 02 .01 .16, 02 .03 .23, 
24 .07 .01, 24 .07 .23
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna .

(111) 335062 (220) 2020 01 10 (210) 508872
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) MARIANO ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Justynów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARIANO ITALIANO
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 02 .01 .11, 09 .01 .10, 09 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 43 pizzerie .

(111) 335063 (220) 2020 01 10 (210) 508873
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK
(540) 

(591) zielony, żółty, niebieski, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 01 .17 .01, 
01 .17 .02, 01 .17 .25, 01 .05 .01, 01 .05 .23
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna .

(111) 335064 (220) 2020 01 10 (210) 508875
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 8 KONKURS Ośmiu Wspaniałych
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 24 .09 .03, 24 .09 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .17
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna .

(111) 335065 (220) 2020 01 10 (210) 508876
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 29
(732) LST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LST
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .18, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i  urządzenia do  przetwarzania 
informacji, programy komputerowe, elektryczne i/lub elektroniczne 
elementy automatyki sterującej wraz z  uzupełniającym sprzętem 
do sterowania procesami przemysłowymi, 35 doradztwo w zakresie 
organizacji i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne firm, infor-
macja o działalności gospodarczej, kompilacja informacji kompute-
rowych bazach danych, systematyzacja w  komputerowych bazach 
danych, pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowy-
mi, transkrypcja informacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
42 odtwarzanie komputerowych baz danych, odpłatne udostępnia-
nie komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, doradztwo w  zakresie oprogramowania, tworzenie 
i aktualizacja baz danych, programowanie komputerów, ekspertyzy 
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sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych, projektowanie 
sieci teleinformatycznych, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, wypożyczanie oprogramowania informatycznego .

(111) 335066 (220) 2020 01 13 (210) 508900
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) GOOD LUCK SCOTCH WHISKY
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, złoty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 19 .07 .02, 19 .07 .25, 26 .13 .25, 05 .03 .06
(510), (511) 33 szkocka whisky .

(111) 335067 (220) 2020 01 13 (210) 508902
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA CHATA
(540) 

(531) 26 .04 .04, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 07 .03 .11, 07 .01 .09
(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 .

(111) 335068 (220) 2020 01 13 (210) 508903
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) PANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMULA GRUZ

(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .07 .19, 29 .01 .13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, pióra, długopisy, 
notatniki, kalendarze, artykuły biurowe, 18 torby, parasole, plecaki, 
worki, smycze, 21 kubki, 22 markizy, torby do pakowania, woreczki, 
koperty, 25 odzież w tym czapki, daszki, spodnie, kombinezony, ko-
szulki, bluzy, kamizelki, kurtki, 35 reklamy, 42 projektowanie samo-
chodów .

(111) 335069 (220) 2020 01 13 (210) 508904
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURAPOL REAL ESTATE
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 26 .04 .05, 26 .03 .04, 26 .07 .15, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do  pisania, 
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, dłu-
gopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, futerały na  mapy, fotografie, kalendarze, 
koperty do  użytku biurowego, koszulki na  dokumenty do  użytku 
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki re-
klamowe, plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki 
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne 
i  okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane 
niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki niemetalowe, krze-
mionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi w  zakresie: organizacji 
i  zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowa-
nie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastoso-
wanie w  budownictwie do  budowy domów jak również gotowych 
konstrukcji obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowa-
nym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunika-
cji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, 
usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowe i im-
portowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa również świadczona w  ramach umowy franchi-
singowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, 
lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, ana-
lizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót 
nieruchomościami na  rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i  lokali 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekono-
miczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: 
budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dzie-
dzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i  nadzoru 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług 
remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończe-
niowych, usług instalacyjnych drzwi i  okien, usług instalacyjnych 
urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wod-
no-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i  osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzch-
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ni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 
projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i  ich otoczenia, 
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojaz-
dowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie 
i  dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia 
krajoznawcze i  historyczne w  zakresie budownictwa i  architektury, 
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowa-
nie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów 
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie 
budownictwa .

(111) 335070 (220) 2020 01 13 (210) 508905
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) INTERSNACK GROUP GMBH & CO . KG, Düsseldorf (DE)
(540) (znak słowny)
(540) felix carmelove
(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 
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) 335071 (220) 2020 01 13 (210) 508907
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURAPOL RE
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 26 .04 .05, 26 .03 .04, 26 .07 .15, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do  pisania, 
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, dłu-
gopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, futerały na  mapy, fotografie, kalendarze, 
koperty do  użytku . biurowego, koszulki na  dokumenty do  użytku 
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulot-
ki reklamowe, plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, 
ścianki działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki 
ścienne i  okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały bu-
dowlane niemetalowe, cegły, cegły sili kątowe, dachówki nieme-
talowe krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi w  zakresie: 
organizacji i  zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w  celu 
budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów ma-
jących zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak rów-
nież gotowych konstrukcji obiektyw mieszkalnych i niemieszkalnych 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wy-
specjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez internet oraz wy-
korzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji, usługi w  zakresie prezentacji towarów do  sprze-
daży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe usługi agencji 
eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach 
umowy franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finan-
sowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-

nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczenia, pośrednictwo w  sprawach kupna sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i  powierzchni użytkowej, analizy rynku nierucho-
mości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe usługi finanso-
we, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów 
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa 
ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w za-
kresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej 
w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego . realizacji i nad-
zoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budo-
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usług remontowych w  zakresie obiektów budowlanych, usług wy-
kończeniowych usług instalacyjnych drzwi i okien usług instalacyj-
nych urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów 
wodno-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restaura-
cji 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, 42 
projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i  ich otoczenia, 
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojaz-
dowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie 
i  dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia 
krajoznawcze i  historyczne w  zakresie budownictwa i  architektury, 
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne geologiczne, 
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowa-
nie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów 
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie 
budownictwa .

(111) 335072 (220) 2020 01 13 (210) 508910
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) GOOD HILLS SCOTCH WHISKY
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, złoty
(531) 05 .03 .06, 19 .07 .02, 19 .07 .25, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 33 szkocka whisky .
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(111) 335073 (220) 2020 01 13 (210) 508911
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) LA MARQUEUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA MARQUEUSE
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie i biżuteria .

(111) 335074 (220) 2020 01 13 (210) 508913
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) GALEC OLGA VERRI, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STILI .PL
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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], 
mufki [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 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, 
odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], 
kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliź-
niak” [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 odzie-
żowe ze  spodenkami, odzież męska, damska i  dziecięca, artykuły 
odzieżowe w  stylu sportowym, odzież wierzchnia na  złe warunki 
pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, 
sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki 
ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule spor-
towe, koszule zapinane, koszule 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 rękawami, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szulki 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, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, 
spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódni-
cą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan 
[bryczesy], męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, 
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w  ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z  dzianiny, swetry, 
swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, 
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze 
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciw-

deszczowe, grube płaszcze, płaszcze z  bawełny, krótkie płaszcze 
[do  samochodu], płaszcze i  kurtki futrzane, płaszcze z  materiału 
dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżin-
sowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, 
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki 
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krót-
kie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez 
rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki 
do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki 
[apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki 
bejsbolówki, czapki dziane, czapki z  pomponem, czapki bez dasz-
ków, czapki z  daszkiem, czapki ze  sztucznego futra, kapelusze, ka-
pelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne 
kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmiro-
we 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 dziecięce, wyprawki dziecię-
ce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do  użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie 
wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obu-
wie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciw-
deszczowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, 
obuwie wspinaczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki 
[obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do gol-
fa, obuwie do  wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codzien-
nego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane 
z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z winylu, obuwie dla 
rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze (wkładane na obuwie], 
obuwie męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obu-
wie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie 
sportowe], pasy do  obuwia łączące podeszwę z  cholewką [obuwie 
pasowe], obuwie do celów rekreacji .

(111) 335075 (220) 2020 01 13 (210) 508917
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) HARNATKIEWICZ PIOTR KOMES, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMeS moc obliczeń
(540) 

(591) granatowy, czerwony, szary
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne .

(111) 335076 (220) 2020 01 13 (210) 508919
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCO TRADE
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 19 .07 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z napojami alko-
holowymi, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup 
towarów dla innych przedsiębiorców], usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, usłu-
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gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocz-
towym związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z  napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  preparatami do  produkcji napojów, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane 
z  napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za  po-
mocą katalogów w  związku z  napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z  napojami bezalkoholowymi, dystrybucja ulotek rekla-
mowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja broszur 
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów re-
klamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystry-
bucja prospektów do  celów reklamowych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], handel (zarządzanie w zakresie 
zamówień), promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usłu-
gi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i  promocyjne 
w  zakresie sprzedaży, promowanie sprzedaży towarów i  usług in-
nych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, admini-
strowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, negocjowanie 
umowy kupna i  sprzedaży towarów, pośrednictwo w  kontaktach 
na  kupno i  sprzedaż towarów, usługi w  zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu, 39 dostawa alkoholi wysokoprocen-
towych, usługi dystrybucyjne dotyczące napojów, takich jak napoje 
alkoholowe, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spo-
życia, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja 
[transport] towarów drogą powietrzną, dystrybucja [transport] towa-
rów drogą morską, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży 
detalicznej .

(111) 335077 (220) 2020 01 13 (210) 508920
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) CYTRUSÓWKA
(540) 

(531) 05 .01 .12, 05 .07 .12, 19 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa) .

(111) 335078 (220) 2020 01 13 (210) 508921
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) TECHMARK L .OGŁOZA S .ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TECHCODE
(510), (511) 20 szafy, szafki, szafy [meble], szafy wnękowe, wbudowa-
ne szafki, szafki ogniotrwałe, szafki metalowe, szafki ścienne, szafki 
[meble], szafki kartotekowe, szafki zamykane, elementy wnętrza szaf, 
szafy z lustrami, szafki [części zestawu], szafki na broń, szafki na buty, 
szafki na  cokole, szafki na  klucze, szafki metalowe [meble], szafki 
do przechowywania, szafki na indeksy, szafki na akta, szafki z lustra-
mi, szafki dźwiękoszczelne [meble], szafki na ubrania, szafki na karto-
tekę, szafki ze schowkami, szafki na lekarstwa, szafy do dzielenia po-
mieszczeń, metalowe szafy na narzędzia, szafki do przechowywania 
przedmiotów, szafki posiadające właściwości ognioodporne, szafki 
na  klucze [meble], metalowe szafki ognioodporne [meble], szafki 
na  płyty [meble], szafki do  komputerów [meble], szafki do  prze-
chowywania materiałów, szafki do przechowywania [meble], szafki 
do  celów wystawowych [inne niż chłodnicze szafki wystawowe], 
szafki na materiały biurowe [meble], szafki na kosze na odpadki, sza-
fy na dokumenty w postaci mebli, zamykane szafki do przechowy-
wania cennych rzeczy, szafki na cokole do przechowywania [meble], 
zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble] .

(111) 335079 (220) 2020 01 13 (210) 508923
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) GALEC OLGA VERRI, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stili
(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], 
mufki [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 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, 
odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], 
kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliź-
niak” [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 odzie-
żowe ze  spodenkami, odzież męska, damska i  dziecięca, artykuły 
odzieżowe w  stylu sportowym, odzież wierzchnia na  złe warunki 
pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, 
sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki 
ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule spor-
towe, koszule zapinane, koszule 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 rękawami, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szulki 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, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, 
spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódni-
cą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan 
[bryczesy], męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie i  kamizelki, 
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w  ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z  dzianiny, swetry, 
swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, 
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze 
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damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciw-
deszczowe, grube płaszcze, płaszcze z  bawełny, krótkie płaszcze 
[do  samochodu], płaszcze i  kurtki futrzane, płaszcze z  materiału 
dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżin-
sowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, 
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki 
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krót-
kie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez 
rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki 
do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki 
[apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki 
bejsbolówki, czapki dziane, czapki z  pomponem, czapki bez dasz-
ków, czapki z  daszkiem, czapki ze  sztucznego futra, kapelusze, ka-
pelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne 
kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmiro-
we 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 dziecięce, wyprawki dziecię-
ce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do  użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie 
wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obu-
wie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciw-
deszczowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, 
obuwie wspinaczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki 
[obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do gol-
fa, obuwie do  wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codzien-
nego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane 
z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z winylu, obuwie dla 
rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze [wkładane na obuwie], 
obuwie męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obu-
wie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie 
sportowe], pasy do  obuwia łączące podeszwę z  cholewką [obuwie 
pasowe], obuwie do celów rekreacji .

(111) 335080 (220) 2020 01 13 (210) 508926
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 18
(732) MEDICORETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGS& DROPS
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecz-
nicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 31 mleko sztuczne przysto-
sowane do użytku jako karma dla cieląt, karma dla psów biorących 
udział w gonitwach, środki odżywcze [karma] dla ryb, karma dla pta-
ków domowych, karma dla złotych rybek, karma dla dzikiego ptac-
twa, karma dla kotów, karma dla drobiu, karma dla ptaków, karma dla 
koni, karma dla psów, karma dla ryb, karma dla królików, karma dla 
gryzoni, pokarm dla zwierząt domowych, otręby [pokarm dla zwie-
rząt], napoje dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt tucznych, 
algarobilla [pasza dla zwierząt], mączka dla zwierząt, mesz dla tuczo-
nych zwierząt hodowlanych, drożdże jako pasza dla zwierząt, karmy 
i  pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
mączka rybna na pasze dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasza dla 
zwierząt, artykuły jadalne do  żucia dla zwierząt, siemię lniane jako 

pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka 
z orzechów arachidowych dla zwierząt], orzeszki arachidowe (maku-
chy z-) dla zwierząt, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], produkty 
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt .

(111) 335081 (220) 2020 01 14 (210) 508972
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) WIENIAWA-NARKIEWICZ JULIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LéMiss
(510), (511) 18 torby, torby sportowe, torebki, plecaki, plecaki sporto-
we, 25 odzież, odzież sportowa, koszulki, t-shirty, bluzy, bluzki, tuniki, 
podkoszulki, topy, spodnie, spodenki, szorty, legginsy, dresy, kombi-
nezony, bielizna, biustonosze sportowe, chusty, ocieplacze, skarpety, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, blocz-
ki, klocki do jogi, pasy, liny do jogi, chusty do jogi, piłki gimnastycz-
ne, maty do ćwiczeń, pokrowce na maty, koce do jogi, wałki do jogi, 
bolstery .

(111) 335082 (220) 2020 01 14 (210) 508975
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .24, 01 .01 .01, 
01 .01 .05, 01 .01 .10, 02 .01 .07, 02 .01 .23, 19 .03 .01
(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, 21 po-
jemniki na kleje .

(111) 335083 (220) 2020 01 14 (210) 508977
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) KOMES WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KOMES water
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 25 .07 .22, 24 .07 .01, 01 .15 .24, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne .

(111) 335084 (220) 2020 01 14 (210) 508978
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) WEI ZHAOPING FIRMA HANDLOWA WENA, Reguły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDOS
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 wideodomofony, domofony, urządzenia kontroli dostę-
pu, kamery, monitoring .

(111) 335085 (220) 2020 01 14 (210) 508982
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01 .01 .01, 01 .01 .05, 01 .01 .10, 02 .01 .07, 02 .01 .23, 19 .03 .01, 
27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .24, 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, 21 po-
jemniki na kleje .

(111) 335086 (220) 2020 01 14 (210) 508983
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) RUGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mayer & Olsen Rachunkowość . Doradztwo .
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe .

(111) 335087 (220) 2020 01 14 (210) 508987
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STRETT, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woody’s PREMIUM BURGERS
(540) 

(591) szary, żółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, rów-
nież oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos .

(111) 335088 (220) 2020 01 14 (210) 508989
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) RUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rüger smart logistic
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony, jasnoszary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 26 .04 .01, 
26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 26 .04 .19
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne .

(111) 335089 (220) 2020 02 11 (210) 510080
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dada club
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie in-
teraktywne, oprogramowanie edukacyjne, aplikacje mobilne, pro-
gramy komputerowe, elektroniczne publikacje oraz audio, wideo 
i inne dane, wszystkie do odczytu lub pobrania z sieci komputerowej 
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lub Internetu, elektroniczne urządzenia rozrywkowe, elektroniczne 
urządzenia edukacyjne i  dydaktyczne, elektroniczne systemy mul-
timedialne, 16 papier i  karton, fotografie, drukowane foldery in-
formacyjne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, afisze, albumy, 
plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony war-
tościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały eduka-
cyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki 
kuponowe, materiały drukowane, naklejki, periodyki, prospekty, pu-
blikacje drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 
reprezentacje graficzne, skoroszyty, ulotki, reklamy drukowane, 35 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo han-
dlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i  promocyjnych, kampanie marketingowe, usługi 
w  zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i  internetowej, 
38 łączność poprzez i/lub pomiędzy komputerami i  terminalami 
komputerowymi, komunikacja przez Internet, mianowicie przesyła-
nie danych przez Internet, przesyłanie informacji za pomocą trans-
misji danych, nadawanie programów telewizyjnych drogą kablową 
i  satelitarną oraz telewizja interaktywna, przesyłanie informacji, 
z  zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru 
informacji, jak telefony III generacji, laptopy, pagery, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, dostarczanie powiadomień 
pocztą elektroniczną za  pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
wiadomości droga elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych 
w  drodze transmisji elektronicznej, dostęp do  treści, stron interne-
towych i  portali, elektroniczna transmisja i  retransmisja dźwięków, 
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, 41 usługi szkoleniowe 
i  rozrywkowa, usługi wydawnicze, organizowanie konkursów i  gier 
publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, informacja dotycząca edukacji udzielana on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi rozrywkowe 
oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z In-
ternetu  .

(111) 335090 (220) 2020 02 11 (210) 510083
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLONY W PUNKT
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i  wieloskładnikowe, 35 
sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicz-
nych i  agrochemicznych powiązanych z  rolnictwem, publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, przygotowywanie reklam w  tym papierowych, radiowych, 
telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednic-
twem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży 
produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych i agroche-
micznych, 44 usługi w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 335091 (220) 2020 02 11 (210) 510084
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) GAZUREK WALDEMAR, FRANEK MIECZYSŁAW GASTROMIX II 
SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gastro mix
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .02 .01

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów ku-
chennych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów ku-
chennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchen-
nych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń kuchennych, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie ciągów grzewczych, usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie ciągów grzewczych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
mebli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie patelni, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie patelni, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie urządzeń chłodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
urządzeń chłodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urzą-
dzeń mroźniczych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie urzą-
dzeń mroźniczych, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie urządzeń 
do produkcji lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń 
do  produkcji lodu, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie urządzeń 
cukierniczych, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie urządzeń 
cukierniczych, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie ekspresów 
do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ekspresów do kawy, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie akcesoriów do  kawy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do kawy, usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie kawy, usługi sprzedaży detalicznej w  za-
kresie kawy, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie syropów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie syropów, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie bufetów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bufetów, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wózków, usługi sprzedaży de-
talicznej w  zakresie wózków, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
podgrzewaczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podgrzewa-
czy, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie dzbanków, usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie dzbanków, usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie dozowników, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
dozowników, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie regałów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie regałów, usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie ekspozytorów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
ekspozytorów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie przyborów 
do  serwowania, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie przyborów 
do  serwowania, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie czekolo-
dziarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czekolodziarek, usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie termosów, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie termosów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
tac, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tac, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów barowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów barowych, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów kelnerskich, usługi sprzedaży 
hurtowej w  zakresie artykułów kelnerskich, usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie wyposażenia pizzerii, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie wyposażenia pizzerii, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie wyposażenia kebaba, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
wyposażenia kebaba, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie pie-
ców do pizzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pieców do pizzy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie torby do pizzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torby do piz-
zy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie naczyń, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie naczyń, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
blach, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie blach, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szczotek, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie szczotek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stołów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie stołów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie łopat, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie łopat, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów stołowych, usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie artykułów stołowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów stołowych, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie akcesoriów stołowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sztućców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sztućców, 
usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie zastaw stołowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie zastaw stołowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie szkła, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
szkła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt łupkowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie płyt łupkowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie naczyń jednorazowych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie naczyń jednorazowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie wazonów, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie wazo-



144 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7/2021

nów, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie karafek, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie karafek, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie kieliszków, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie kieliszków, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koszyków, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie koszyków, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie cukiernic, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie cukiernic, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  zakresie zestawów do  przypraw, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie zestawów do przypraw, usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie porcelany, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie porcelany, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie misek, 
usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie misek, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie lodówek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
lodówek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lodówek do wina, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lodówek do wina, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie butelek, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie butelek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczników, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świeczników .

(111) 335092 (220) 2020 02 11 (210) 510105
(151) 2020 11 26 (441) 2020 08 10
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA WÓDKI
(540) 

(591) brązowy, beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .07 .02
(510), (511) 33 wódki, napoje spirytusowe, destylaty, okowity, whi-
sky, rum, gin, brandy, likiery .

(111) 335093 (220) 2020 02 12 (210) 510114
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wybiegovo znaczy jajko
(540) 

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, białka jajek, żółtka jajek .

(111) 335094 (220) 2020 02 12 (210) 510116
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagrodovo znaczy jajko
(540) 

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, białka jajek, żółtka jajek .

(111) 335095 (220) 2020 02 12 (210) 510117
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27

(732) LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wiązowna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 DRIVER
(540) 

(531) 26 .04 .04, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane 
dyski, dyski magnetyczne, wszystkie powyższe za wyjątkiem towa-
rów odnoszących się do  drukowania i/lub systemów drukujących, 
oprogramowanie i programy komputerowe, aplikacje mobilne i  in-
ternetowe, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobra-
nia, aplikacje komputerowe do  pobrania, publikacje elektroniczne, 
prezentacje multimedialne, oprogramowanie i  aplikacje do  urzą-
dzeń przenośnych, urządzenia do  przetwarzania informacji, apli-
kacje komputerowe do  sterowania automatycznym kierowaniem 
pojazdami, aplikacje komputerowe do  sterowania automatycznym 
parkowaniem pojazdów, aplikacje komputerowe do urządzeń nawi-
gacyjnych do pojazdów, aplikacje komputerowe do automatycznej 
kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe nawi-
gacji audio-wideo do samochodu, pobieralne aplikacje na telefony 
komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefo-
ny komputerowe do  zarządzania informacjami, oprogramowanie 
komputerowe do  mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje 
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogra-
mowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne 
aplikacji multimedialnych, mianowicie do  integracji tekstu, dźwię-
ku, grafiki, obrazów statycznych i  obrazów ruchomych, 39 krajowy 
i  międzynarodowy transport drogowy, lotniczy i  morski, logistyka 
transportu, spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi 
w  zakresie dostarczania towarów, dostarczania paczek, przesyłek 
oraz korespondencji, fracht oraz pośrednictwo frachtowe magazy-
nowanie, dystrybucja towarów, konfekcjonowanie, pakowanie towa-
rów, składowanie, metkowanie do celów transportu, wynajmowanie 
magazynów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek, usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji paliw, usługi stacji paliw: magazynowanie, 
konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i  gazowych, organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację onli-
ne, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za po-
średnictwem aplikacji, usługi informacyjne w  powyższym zakresie, 
42 badania oraz usługi naukowe i  techniczne, ich  projektowanie 
i doradztwo, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie opracowywania oprogramowań komputerowych na potrzeby 
wykorzystania Internetu, intranetu i  sieci, projektowanie oprogra-
mowania systemowego, projektowanie oprogramowania do smart-
fonów, instalowanie, aktualizacja i  projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie opro-
gramowania, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, hosting aplikacji mobilnych, 
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w  zakresie testowania systemów aplikacyjnych, 
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i  opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, badania techniczne pojazdów, 
diagnostyka pojazdów, usługi związane z  prowadzeniem (hosting) 
portali komunikacyjnych oraz internetowych portali informacyjnych, 
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi .

(111) 335096 (220) 2020 02 12 (210) 510120
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WARSAW UNIVERSITY OF BUSINESS
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .01 .09, 03 .01 .01, 03 .01 .02, 03 .01 .16
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badaw-
cza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 wydawnic-
twa papierowe, publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, książki, 
kalendarze, albumy, blankiety, broszury, druki, karty pocztowe, kata-
logi, koperty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, note-
sy, okładki, obwoluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 21 na-
czynia do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki, 
kultury, sportu i  rekreacji, organizowanie prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów, zjazdów, warsztatów, organi-
zowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi 
wydawnicze, publikowanie książek i  innych tekstów, tłumaczenia, 
wypożyczanie książek, usługi biblioteczne, 42 usługi w zakresie prac 
naukowo-badawczych, usługi w zakresie badań naukowych .

(111) 335097 (220) 2020 02 12 (210) 510122
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 16
(732) HEMPLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cannabium
(540) 

(531) 01 .15 .15, 05 .03 .13, 05 .03 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 3 olejki eteryczne, 29 oleje spożywcze, 31 konopie, nie-
przetworzone, rośliny konopi .

(111) 335098 (220) 2020 02 12 (210) 510123
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) PARTY SERWIS-CATERING-MELON SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melon CATERING
(540) 

(591) różowy, szary
(531) 26 .11 .02, 26 .02 .01, 11 .03 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla 
pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering) .

(111) 335099 (220) 2020 02 12 (210) 510147
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) Dopharma Research B .V ., Raamsdonksveer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) SALIMED
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne weterynaryjne .

(111) 335100 (220) 2020 02 12 (210) 510148
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) GIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Posline24
(510), (511) 9 alarmy, bankomaty, baterie elektryczne, brzęczyki, chi-
py [układy scalone], częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, 
czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], czytniki kodów kresko-
wych, drukarki do biletów, drukarki komputerowe, dyski kompaktowe 
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, dzwonki 
alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany projekcyjne, 
ekrany wideo, elektroniczne etykietki na  towarach, elektroniczne 
pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do  drzwi 
ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instala-
cje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
głośniki, identyfikacyjne karty magnetyczne, interaktywne tabli-
ce elektroniczne, interfejsy komputerowe, karty inteligentne [karty 
z  układem scalonym], kasy rejestrujące, klawiatury komputerowe, 
kłódki, elektroniczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki ma-
gnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, 
komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele 
lub w ubraniach komputery kieszonkowe [PDA], komputery przeno-
śne [podręczne], lampy optyczne [rzutniki], magnetyczne nośniki 
danych, manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], mierniki, 
modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt kom-
puterowy], monitory wyświetlające wideo do  noszenia na  ciele lub 
w ubraniach, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, 
nienapełnione do drukarek i fotokopiarek, napędy dysków do kompu-
tera, nośniki do  rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetlacze elek-
troniczne, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki 
radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarzacze płyt 
DVD, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci komputerowe, 
pamięci komputerowe, platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, płytki dla układów scalonych, pokrow-
ce do  komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do  tabletów, 
pokrowce na  laptopy, pokrowce na  smartfony, procesory centralne, 
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagra-
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory projektory 
wideo, prostowniki, przetworniki elektryczne, przyrządy do  śledze-
nia aktywności do  noszenia na  sobie, przyrządy po  pomiaru wagi, 
przyrządy pomiarowe, ramki cyfrowe do  zdjęć, skanery [urządzenia 
do  przetwarzania danych], smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do  komputerów, subwoofery, tablety, tablice sygnaliza-
cyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, 
telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, terminale 
do kart kredytowych, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], 
tranzystory [elektronika], układy scalone, urządzenia do fakturowania, 
urządzenia do kontroli i  regulacji ciepła, urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do rejestrowania czasu, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządze-
nia radiologiczne do  celów przemysłowych, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia zdalnego sterowania, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wi-
deofony, wyłączniki samoczynne, zamki elektryczne, złącza do prze-
wodów elektrycznych, złączki do  przewodów [elektryczność], znaki 
cyfrowe, 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, reklama, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
wyceny handlowe, wynajem dystrybutorów automatycznych, zapew-
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nianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analiza systemów komputerowych, badania tech-
niczne, chmura obliczeniowa, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, ho-
sting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramo-
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykry-
wania awarii, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie 
techniczne, powielanie programów komputerowych, programowa-
nie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod-
miotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania 
danych, usługi w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wy-
najem sprzętu do  przetwarzania danych wynajmowanie serwerów 
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo 
przemysłowe .

(111) 335101 (220) 2020 02 12 (210) 510153
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) Toyo Shinyaku Co ., Ltd ., Fukuoka (JP)
(540) (znak słowny)
(540) FLAVIA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty kosmetyczne, mianowicie prepa-
raty do  pielęgnacji skóry, toniki do  skóry, mleczka do  twarzy i  bal-
samy do celów kosmetycznych, balsamy do skóry, serum pielęgna-
cyjne, kremy kosmetyczne, żele do  celów kosmetycznych, balsamy 
do  opalania, preparaty do  makijażu, podkłady do  makijażu, puder 
kosmetyczny do  twarzy, puder, szminki w  kremie do  ust, kremy 
do  rąk, olejki eteryczne do  celów kosmetycznych, maseczki upięk-
szające do  twarzy, mydło, preparaty do  oczyszczania twarzy, pre-
paraty do  demakijażu, szampony do  włosów, płukanki do  włosów, 
olejki do kąpieli i sole do kąpieli, preparaty do kąpieli nie do celów 
medycznych, olejki eteryczne, wyroby perfumeryjne .

(111) 335102 (220) 2020 02 13 (210) 510156
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) Nobel Quest International Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) CHAUFFE
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papiero-
sowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry 
do  papierosów, ustniki do  cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, 
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy .

(111) 335103 (220) 2020 02 13 (210) 510158
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 22
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glo & more
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony, żółty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01

(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), cyga-
ra, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka pa-
pierosowa, gilzy papierosowe, filtry do  papierosów, kieszonkowe 
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia do umiesz-
czania tytoniu w  papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, 
naboje do  papierosów elektronicznych, płyny do  elektronicznych 
papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia i czę-
ści do urządzeń do podgrzewania tytoniu, substytuty tytoniu do ce-
lów inhalacji, papierosy zawierające substytuty tytoniu, etui na pa-
pierosy, pudełka na papierosy, snus z tytoniem, tabaka z tytoniem, 
snus bez tytoniu, tabaka bez tytoniu, torebki na  nikotynę doustną 
bez tytoniu (nie do użytku medycznego) .

(111) 335104 (220) 2020 02 13 (210) 510161
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) SOLDATKE MARCIN, Hipolitów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROSA 3D FILAMENTS
(540) 

(591) ciemnoszary, bordowy
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 17 filament z  tworzywa sztucznego do  drukarek 3D, nici 
z  tworzyw sztucznych do  lutowania, półprzetworzone włókna ABS 
do stosowania w druku 3D, półprzetworzone włókna PLA do stosowa-
nia w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane 
w druku 3D, włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, wytłacza-
ne tworzywa sztuczne w postaci prętów do użytku w produkcji, wy-
tłaczane tworzywa sztuczne w  postaci okrągłych prętów do  użytku 
w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci rur do użytku 
w produkcji, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, elastyczne 
rury zawierające włókna węglowe, elastyczne węże wykonane z mate-
riałów polimerowych, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw 
sztucznych, gumowe rury i przewody rurowe, gumowe węże elastycz-
ne, niemetalowe elastyczne węże wykonane z  polichlorku winylu, 
niemetalowe osłony do rur, niemetalowe połączenia rurowe tulejowe, 
niemetalowe przewody giętkie wykonane z gumy syntetycznej, nie-
metalowe rury wężowe, niemetalowe węże do celów przemysłowych, 
niemetalowe węże elastyczne, porowate węże do nawadniania, prze-
wody gumowe, przewody gumowe do klimatyzatorów, rury elastycz-
ne do użytku przy nawadnianiu, rury giętkie, rury giętkie niemetalowe, 
rury niemetalowe do nawadniania, rury wykonane z elastycznych ma-
teriałów syntetycznych, węże, węże do  wody do  nawadniania, węże 
do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody do użytku domowego, 
węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże elastyczne do transpor-
tu płynów, węże przemysłowe z tworzyw sztucznych, węże przemy-
słowe wykonane z gumy, węże przystosowane do nawadniania, węże 
z tworzyw sztucznych do celów rolniczych, złącza rurowe niemetalo-
we, złącza niemetalowe do rur .

(111) 335105 (220) 2020 02 13 (210) 510163
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) SOLDATKE MARCIN, Hipolitów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROSA PLAST SINCE 1979
(540) 

(591) ciemnoszary, bordowy
(531) 05 .05 .01, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 17 filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, nici 
z  tworzyw sztucznych do  lutowania, półprzetworzone włókna ABS 
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do stosowania w druku 3D, półprzetworzone włókna PLA do stoso-
wania w  druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne sto-
sowane w  druku 3D, włókna z  tworzywa sztucznego do  druku 3D, 
wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci prętów do użytku w pro-
dukcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci okrągłych prętów 
do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci rur 
do  użytku w  produkcji, elastyczne rury wężowe z  tworzyw sztucz-
nych, elastyczne rury zawierające włókna węgłowe, elastyczne węże 
wykonane z  materiałów polimerowych, giętkie przewody rurowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, gumowe rury i przewody rurowe, 
gumowe węże elastyczne, niemetalowe elastyczne węże wykonane 
z  polichlorku winylu, niemetalowe osłony do  rur, niemetalowe po-
łączenia rurowe tulejowe, niemetalowe przewody giętkie wykonane 
z gumy syntetycznej, niemetalowe rury wężowe, niemetalowe węże 
do  celów przemysłowych, niemetalowe węże elastyczne, porowa-
te węże do  nawadniania, przewody gumowe, przewody gumowe 
do  klimatyzatorów, rury elastyczne do  użytku przy nawadnianiu, 
rury giętkie, rury giętkie niemetalowe, rury niemetalowe do nawad-
niania, rury wykonane z  elastycznych materiałów syntetycznych, 
węże, węże do  wody do  nawadniania, węże do  wody do  użytku 
w ogrodzie, węże do wody do użytku domowego, węże elastyczne 
z tworzyw sztucznych, węże elastyczne do transportu płynów, węże 
przemysłowe z  tworzyw sztucznych, węże przemysłowe wykona-
ne z  gumy, węże przystosowane do  nawadniania, węże z  tworzyw 
sztucznych do celów rolniczych, złącza rurowe niemetalowe, złącza 
niemetalowe do rur .

(111) 335106 (220) 2020 02 13 (210) 510164
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CN CUKRY NYSKIE 1949
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .11 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 08 .01 .09
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze .

(111) 335107 (220) 2020 02 13 (210) 510166
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) WUDARSKA NINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLIBER 1987 NADRUKI REKLAMOWE
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .01 .16, 27 .05 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, usługi opracowania gra-
ficznego do  celów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do  celów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 40 dru-
kowanie, druk sitowy, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, 

drukowanie na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób 
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowanie szablo-
nów, drukowanie offsetowe, usługi druku na tkaninach, drukowanie 
wzorów dla osób trzecich, udzielanie informacji dotyczących usług 
drukarskich .

(111) 335108 (220) 2020 02 13 (210) 510167
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) melfoi
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze .

(111) 335109 (220) 2020 02 13 (210) 510168
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) Gujranwala Food Industries (Pvt .) Ltd ., Gujranwala (PK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JoJo DISCOVER THE WORLD OF TREATS
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 04 .05 .03, 05 .05 .20, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 26 .01 .15, 
26 .01 .19, 26 .01 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 guma balonowa, cukierki do żucia, guma do żucia .

(111) 335110 (220) 2020 02 13 (210) 510173
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) WILD ROOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jungo
(540) 

(591) niebieski, jasnozielony, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki .

(111) 335111 (220) 2020 02 13 (210) 510174
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI ROŚLINNIE
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, 
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariań-
skie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na  bazie orzechów, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie wa-
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rzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki wa-
rzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe 
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie 
warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, 
kostki bulionowe, mieszanki do  zup, pasty do  zup, wywar, bulion, 
wywar z  warzyw, zupy, surowce do  produkcji tłuszczy jadalnych, 
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do  celów spożywczych], oleje 
jadalne, przekąski na  bazie mleka, przekąski na  bazie sera, sałatki 
z  roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwo-
we rośliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona 
roślin strączkowych w  puszce, pasty na  bazie roślin strączkowych, 
oleje roślinne do  celów spożywczych, tłuszcze roślinne do  celów 
spożywczych, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), formowane teksturowane białko 
roślinne do użytku jako substytut mięsa, warzywa przetworzone, pa-
sty warzywne, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, 
paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o sma-
ku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy 
w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, ciasto 
makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przy-
prawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do  pieczenia, 
marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty 
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, so-
lone wyroby piekarnicze, placki bez mięsa, zagęszczacze warzywne, 
papki warzywne (sosy-żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wy-
roby piekarnicze z warzywami .

(111) 335112 (220) 2020 02 17 (210) 510176
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Termo Organika GT
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice pół-przetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe,, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335113 (220) 2020 02 17 (210) 510179
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GT Termonium
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-

niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335114 (220) 2020 02 13 (210) 510180
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI ROŚLINNE
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, 
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariań-
skie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na  bazie orzechów, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie wa-
rzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki wa-
rzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe 
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie 
warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, 
kostki bulionowe, mieszanki do  zup, pasty do  zup, wywar, bulion, 
wywar z  warzyw, zupy, surowce do  produkcji tłuszczy jadalnych, 
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do  celów spożywczych], oleje 
jadalne, przekąski na  bazie mleka, przekąski na  bazie sera, sałatki 
z  roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwo-
we rośliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona 
roślin strączkowych w  puszce, pasty na  bazie roślin strączkowych, 
oleje roślinne do  celów spożywczych, tłuszcze roślinne do  celów 
spożywczych, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), formowane teksturowane białko 
roślinne do użytku jako substytut mięsa, warzywa przetworzone, pa-
sty warzywne, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, 
paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o sma-
ku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy 
w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, ciasto 
makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przy-
prawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do  pieczenia, 
marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty 
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, so-
lone wyroby piekarnicze, placki bez mięsa, zagęszczacze warzywne, 
papki warzywne (sosy-żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wy-
roby piekarnicze z warzywami .

(111) 335115 (220) 2020 02 17 (210) 510181
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTTermonium
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335116 (220) 2020 02 17 (210) 510185
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) GT One
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335117 (220) 2020 02 17 (210) 510187
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTOne
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335118 (220) 2020 02 17 (210) 510188
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) ZAJĄC SEBASTIAN YIVO, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YIVO
(510), (511) 9 nauszniki do słuchawek, futerały na słuchawki, papie-
rowe pokrowce na  słuchawki telefoniczne, pokrowce na  słuchawki 
telefoniczne, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki bez-
przewodowe do  tabletów, słuchawki do  aparatów telefonicznych, 
słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki do komuni-
kacji zdalnej, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki 
[douszne], słuchawki douszne do telefonów komórkowych, słuchaw-
ki muzyczne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki osobiste do urzą-
dzeń do transmisji dźwięku, słuchawki telefoniczne, słuchawki z mi-
krofonem do  komunikacji, słuchawki z  redukcją hałasu, słuchawki 
[zakładane na głowę]  .

(111) 335119 (220) 2020 02 17 (210) 510189
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GT Silver
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-

ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335120 (220) 2020 02 14 (210) 510193
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) P .P .U .H . WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOSEBA MOCCA FIX Gold WHOLE BEAN COFFEE W WOSEBA 
GUARANTEED QUALITY
(540) 

(591) czarny, brązowy, złoty, jasnozłoty, jasnoszary
(531) 05 .07 .27, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 kawa, kawa, jej przetwory, namiastki kawy, produkty 
na bazie kawy, ekstrakty z kawy, esencje kawowe, kawa rozpuszczal-
na, kawa zbożowa, herbata, kakao, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kawą, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  środkami spożywczymi, 
pokazy towarów, reklama i marketing, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, badania rynkowe, informacja o działalności 
gospodarczej i  informacja handlowa, informacja marketingowa, 
promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi 
importowo-eksportowe, 43 kawiarnie, cukiernie, restauracje, bary, 
zaopatrzenie w żywność i napoje .

(111) 335121 (220) 2020 02 17 (210) 510195
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTSilver
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335122 (220) 2020 02 17 (210) 510196
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) GT Gold
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w  formie farb, 17 materiały izolacyjne i  uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335123 (220) 2020 02 14 (210) 510198
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKIE 600
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .07 .01, 27 .05 .01, 01 .01 .01, 01 .01 .03, 01 .01 .15
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automa-
tyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, 
gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do  gier elek-
tronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce 
do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektronicz-
ne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, 
videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do  gier 
hazardowych, zdrapki do  gier loteryjnych, żetony do  gier, kupony, 
losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakła-
dów wzajemnych, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie 
dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, 
udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie gier elek-
tronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i  informacji za  pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i  pro-
wadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, 
zakładów wzajemnych, obsługa gier w  systemie on-line w  sieci in-
formatycznej, usługi związane z  organizowaniem i  prowadzeniem 
salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych 
i  rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych 
on-line, poprzez Internet i  Intranet, obsługa komputerowych salo-
nów gier, usługi w  zakresie edukacji i  rozrywki, usługi rozrywkowe 
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, 
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier inte-
raktywnych w  trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów 
i  turniejów, w  tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, 
prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, 
gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne 
on-line, działalność sportowa i  rekreacyjna, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, 
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie 
imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), im-
prezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyj-

nych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (wi-
dowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, 
konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, organizowanie konkur-
sów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycz-
nego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, 
publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, pe-
riodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicz-
nych online, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicz-
nych online, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, 
usługi publikacji elektronicznej, publikacja i  wydawanie informacji 
o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także w połą-
czeniu z usługami świadczonymi online .

(111) 335124 (220) 2020 02 17 (210) 510199
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GTGold
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], surowe żywice sztuczne i  syntetyczne, kleje i  preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do  wykańczania i  grun-
towania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne w stanie surowym, 
żywice do powlekania, tynki wapienne, mieszanki gruntujące, prepa-
raty gruntujące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powło-
ki akrylowe w formie farb,, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izolacyjne, 
tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe powłoki izolacyj-
ne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, 
szklane włókna izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzo-
ne, tynki izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych .

(111) 335125 (220) 2020 02 14 (210) 510237
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) U24
(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) 335126 (220) 2020 02 18 (210) 510245
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
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(732) Jost Chemical Co ., St . Louis (US)
(540) (znak słowny)
(540) JOST CHEMICAL
(510), (511) 1 specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane 
w procesie wytwarzania produktów farmaceutycznych i dentystycz-
nych, specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane w procesie 
wytwarzania suplementów diety oraz suplementów odżywczych 
do spożycia przez ludzi, specjalistyczne środki chemiczne wykorzy-
stywane do  produkcji elektrycznych układów scalonych i  chipów, 
specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane w  przemyśle 
elektronicznym i  elektrotechnicznym, specjalistyczne środki che-
miczne wykorzystywane jako laboratoryjne odczynniki chemiczne 
do celów naukowych i medycznych, składniki i materiały chemiczne 
do  celów naukowych, substancje, materiały i  preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne .

(111) 335127 (220) 2020 02 18 (210) 510248
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) Jost Chemical Co ., St . Louis (US)
(540) (znak słowny)
(540) JOSTCOTE
(510), (511) 1 substancje chemiczne w postaci granulowanej powle-
kane materiałem ochronnym przeznaczone do dalszego przetwarza-
nia w procesie produkcji produktów farmaceutycznych i dentystycz-
nych oraz produkcji suplementów diety i suplementów odżywczych 
do spożycia przez ludzi, substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, środki chemiczne stosowane w  przemyśle 
farmaceutycznym oraz do  użytku w  produkcji środków farmaceu-
tycznych, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji 
żywności i napojów, preparaty oraz substancje chemiczne do stoso-
wania w przemyśle spożywczym oraz jako składniki produktów spo-
żywczych .

(111) 335128 (220) 2020 02 17 (210) 510270
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMALAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w  tym w  szczególności: 
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do  celów leczniczych, odżyw-
ki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów 
do  celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie, 
preparaty wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikro-
elementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych .

(111) 335129 (220) 2020 02 17 (210) 510275
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTIZHEL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w  tym w  szczególności: 
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do  celów leczniczych, odżyw-
ki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów 
do  celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie, 
preparaty wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy i  mikro-
elementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych .

(111) 335130 (220) 2020 02 18 (210) 510292
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) GROCHOWSKA MARZENA GET CHOICE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEURONY DO ROBOTY
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkole-
niowe i edukacyjne] .

(111) 335131 (220) 2020 02 18 (210) 510293
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15

(732) GROCHOWSKA MARZENA GET CHOICE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAINOLOGIA
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkole-
niowe i edukacyjne] .

(111) 335132 (220) 2020 02 19 (210) 510339
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) CHROBAK-EILMES KATARZYNA, Smolec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kopalnia Wrocław-Strefa Wakacji
(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) 335133 (220) 2020 02 19 (210) 510343
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wschowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kinderplay
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci [do pojazdów], rowery, pokrycia wózków dziecięcych, po-
krycia wózków dziecięcych spacerowych, składane wózki dziecięce, 
wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w  nosidełka, budki 
do  wózków dziecięcych spacerowych, wózki na  kółkach dla dzieci, 
wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki do  użytku z  prze-
nośnym łóżeczkiem niemowlęcym, 20 chodziki dla dzieci, łóżeczka 
dziecięce, maty do  kojców dziecięcych, maty do  przewijania nie-
mowląt, meble, przewijaki, przewijaki montowane do ściany, pudełka 
drewniane lub z tworzyw sztucznych, regały [meble], wysokie krzesła 
dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, meble szkolne, półki meblowe, 
krzesła, kojce, elektryczne kołyski dla niemowląt, kołyski bujane, prze-
nośne kołyski, łóżeczka dla dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łó-
żeczka dziecięcego, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki 
dla dzieci, łóżeczko koszyk dla noworodków, przenośne łóżeczka ko-
szyki dla noworodków, przenośne pulpity do pisania [meble], pulpity 
[biurka] do pracy w pozycji stojącej, pulpity do książek [meble], pulpi-
ty do pisania, pulpity do pracy w pozycji stojącej, pulpity [meble], 28 
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, bańki 
mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], butelki do karmie-
nia lalek, deskorolki, domki dla lalek, gry, gry planszowe, grzechotki, 
hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do  pistole-
tów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], karty do gry, konie 
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na  biegunach [zabawki], kukiełki, lalki, latawce, łóżka dla lalek, łuki 
do  strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, misie pluszowe, nago-
lenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ozdoby 
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], piłki 
do gier, pistolety [zabawki], pluszowe zabawki, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy [zabawki], pokoiki dla 
lalek, puzzle, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice 
do gier, rękawki do pływania, rzutki, strzałki [gra], sanki [artykuły spor-
towe], stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, tarcze elektro-
niczne, tarcze strzelnicze, trampoliny, ubranka dla lalek, zabawki, pa-
pierowe czapeczki na przyjęcia, szybowce [modele przeskalowane], 
zabawki zdalnie sterowane, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], 
śmieszne gadżety [atrapy], nadmuchiwane zabawki do kąpieli, spodki 
do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], sanki [zabawki], wrotki [zabawki], 
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, modele samochodów do za-
bawy, zabawkowe modele samochodów do składania, modele pojaz-
dów w zmniejszonej skali, przyrządy gimnastyczne, wózki dla lalek, 
wózki do zabawy, wózki spacerowe do zabawy, zabawki mechaniczne 
do kołysek [dla niemowląt], łóżeczka dla lalek, zabawki do zawiesza-
nia w łóżeczkach dziecięcych, karty do gry, żetony do gry, kości do gry, 
kule do gry, kule do gry w kręgle, kule [gry], gry, zabawki i przedmioty 
do  zabawy dla zwierząt domowych, karty do  gry do  wykonywania 
sztuczek magicznych, karty do gry i gry w karty, karty na wymianę [gry 
karciane], kosze do gry w koszykówkę, krążki do gry w hokeja, kubki 
na kości do gry, kule do gry w bocce, kulki wypełnione farbą do gry 
w paintball, kulki wypełnione farbą do gry w paintball [pociski], lotki 
do gry rakietkami hagoita, lotki [gry], łyżwy do gry w hokeja na lodzie, 
małe piłki do gry w piłkę nożną, markery do gry w paintball, miniatur-
ki do gry, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gry, podręczne konsole 
do gry, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyj-
ne, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne [pod-
ręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
przenośne [podręczne] gry typu flippery, przenośne [podręczne] gry 
z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, przyrządy do tasowania kart 
do gry, pudełka na karty do gry, rękawice dla chwytaczy do gry w ba-
seball, rękawice do gry w kręgle, rękawice do gry w piłkę nożną, ręka-
wice do gry w piłkę ręczną, rękawice do gry w softball, rzut podkową 
[gry], siatki do bramek do gry w piłkę nożną, shafty do rzutek (do gry 
w darta), siatki do gry w piłkę, słupki do gry w siatkówkę, sprzęt do gry 
w bilard, sprzęt do gry w bilarda, sprzęt do gry w piłkę siatkową, stoło-
we gry w koszykówkę, szachy [gry], szafki na tarcze do gry w strzałki, 
tarcze do gry w rzutki, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zestawy 
do gry planszowej młynek, zestawy do gry w kręgle [skittles], zesta-
wy zabawek budowlanych [gry], żetony i kostki do gry [wyposażenie 
do gier], antenki do siatek do gry w siatkówkę, automaty do gry, balo-
ny do gry, bile ponumerowane do gry w bilard, bramki do gry w ban-
dy, chińskie warcaby [gry], dętki do  piłek do  gry, drewniane figury 
do gry shogi (koma), edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry 
edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, elektroniczne 
gry w rzutki, etui na rzutki do gry w darta, gry akcji zręcznościowe, gry 
automatyczne, balony do  gry, gry elektroniczne, gry elektroniczne 
inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewi-
zyjnymi, gry fabularne, gry karciane, gry-łamigłówki, gry-łamigłówki 
logiczne, gry mechaniczne, gry memory [gry pamięciowe], gry mu-
zyczne, gry nadmuchiwane do basenów, gry polegające na budowa-
niu, gry polegające na rzucaniu obręczy [pierścieni], gry polegające 
na rzucaniu workami, gry polegające na rzucaniu pierścieni na słupek, 
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry przystoso-
wane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry quizowe, gry spor-
towe, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, gry typu pinball, 
gry w kości, gry w kule [boule], gry uruchamiane monetą, gry w ho-
keja, gry wojenne z użyciem figurek żołnierzy, gry z obręczami, gry 
z  piłeczką i  paletką [paddleball], gry z  samochodami wyścigowymi, 
gry z tarczami strzelniczymi .

(111) 335134 (220) 2020 02 19 (210) 510344
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wschowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kindersafety
(510), (511) 12 budki do  wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeń-
stwa dla dzieci [do pojazdów], rowery, pokrycia wózków dziecięcych, 
pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, składane wózki dziecię-

ce, wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, ręczne 
wózki, pokrowce na wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych 
spacerowych, wózki na kółkach dla dzieci, wózki spacerowe dla zwie-
rząt domowych, wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, foteliki bez-
pieczeństwa dla niemowląt do użytku w pojazdach, foteliki bezpie-
czeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do  przenośnych łóżeczek dla niemowląt do  użytku w  pojazdach, 
wózek dla niemowląt z  usuwalnymi wspornikami, wózki do  użytku 
z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, 20 chodziki dla dzieci, łó-
żeczka dziecięce, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania 
niemowląt, meble, przewijaki, przewijaki montowane do ściany, pu-
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, regały [meble], wysokie 
krzesła dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, meble szkolne, półki 
meblowe, krzesła, elektryczne kołyski dla niemowląt, kosze dla nie-
mowląt, kosze do  spania dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, 
krzesełka kąpielowe dla niemowląt, meble dla niemowląt, meble 
do  przewijania niemowląt, poduszki do  karmienia niemowląt, po-
duszki [inne niż do użytku medycznego] do podpierania niemowląt 
w trakcie badania, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemow-
ląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pościel 
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], przenośne 
łóżka dla niemowląt, przewijaki dla niemowląt, siedzenia przystoso-
wane do  niemowląt, stoliki do  przewijania niemowląt, torby-nosi-
dełka niemowlęce, wałki dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, za-
główki-poduszki dla niemowląt [podpórki], bramki zabezpieczające, 
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], 28 
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, bańki 
mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], butelki do karmie-
nia lalek, deskorolki, domki dla lalek, gry, gry planszowe, grzechotki, 
hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do  pistole-
tów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], karty do gry, konie 
na  biegunach [zabawki], kukiełki, lalki, latawce, łóżka dla lalek, łuki 
do  strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, misie pluszowe, nago-
lenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ozdoby 
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], piłki 
do gier, pistolety [zabawki], pluszowe zabawki, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy [zabawki], pokoiki dla 
lalek, puzzle, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice 
do  gier, rękawki do  pływania, rzutki, strzałki [gra], sanki [artykuły 
sportowe], stoły do  piłkarzyków, stoły do  tenisa stołowego, tarcze 
elektroniczne, tarcze strzelnicze, trampoliny, ubranka dla lalek, za-
bawki, papierowe czapeczki na przyjęcia, czapeczki papierowe [ak-
cesoria na  przyjęcia], szybowce [modele przeskalowane], modele 
samochodów do zabawy, zabawki zdalnie sterowane, pojazdy stero-
wane radiowo [zabawki], śmieszne gadżety [atrapy], nadmuchiwane 
zabawki do kąpieli, spodki do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], sanki 
[zabawki], wrotki [zabawki], wózki dla lalek, wózki do zabawy, wózki 
na torby golfowe, wózki spacerowe do zabawy, maty do zabawy z za-
bawkami dla niemowląt, huśtawki dla niemowląt, maty do zabawy 
zawierające zabawki dla niemowląt, maty z zabawkami dla niemow-
ląt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki dla niemowląt, 
zabawki mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], zabawki rozwojo-
we dla niemowląt .

(111) 335135 (220) 2020 02 20 (210) 510368
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) INSTYTUT ALLERHANDA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSO
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, organi-
zowanie konferencji, wystaw i  konkursów, organizowanie semina-
riów i  konferencji, usługi w  zakresie konferencji, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzanie 
sympozjów naukowych, organizacja webinariów, doradztwo w  za-
kresie planowania imprez specjalnych, usługi wydawnicze i  repor-
terskie, publikacja prac naukowych, publikowanie naukowych czaso-
pism informacyjnych .

(111) 335136 (220) 2020 02 20 (210) 510369
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) INSTYTUT ALLERHANDA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FINREG
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, organi-
zowanie konferencji, wystaw i  konkursów, organizowanie semina-
riów i  konferencji, usługi w  zakresie konferencji, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzanie 
sympozjów naukowych, organizacja webinariów, doradztwo w  za-
kresie planowania imprez specjalnych, usługi wydawnicze i  repor-
terskie, publikacja prac naukowych, publikowanie naukowych czaso-
pism informacyjnych .

(111) 335137 (220) 2020 02 20 (210) 510388
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 20
(732) STAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAKO
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 29 .01 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 26 .02 .01
(510), (511) 6 metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, meta-
lowe zbiorniki do  przechowywania sprężonych gazów, metalowe 
zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, metalowe zbior-
niki [kontenery], zbiorniki do magazynowania gazu (z metalu), zbior-
niki kompostowe z metalu, zbiorniki metalowe, zbiorniki metalowe 
do transportu gazów sprężonych, zbiorniki metalowe do transportu 
gazów skroplonych, zbiorniki separacyjne z metalu, 12 zbiorniki pali-
wa do pojazdów, zbiorniki niemetalowe [części do pojazdów], zbior-
niki metalowe [części do pojazdów], zbiorniki paliwa [gazu] w pojaz-
dach (korki do-), zbiorniki paliwa z tworzyw sztucznych do pojazdów, 
zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, 20 zbiorniki z tworzyw 
sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów], zbiorniki niemeta-
lowe na paliwo ciekłe .
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(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, 31 rośliny, produkty rolne (nie-
przetworzone), surowe i  nieprzetworzone produkty rolne, surowe 
produkty rolne, 34 tytoń i  produkty tytoniowe (w  tym substytuty 
tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aro-
maty i płyny do nich, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 
bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  napo-
jów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu 
do  żywności, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu 
detalicznego w  zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu 
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywno-
ści, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżo-
wych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla 
zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w  zakresie wyro-
bów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z prepara-
tami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z produktami 
ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicz-
nego w  zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego 
związane z  urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego związa-
ne z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego związane z fi-
liżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, 
usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi 

handlu detalicznego w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kom-
puterowego, usługi handlu detalicznego w  związku z  akcesoriami 
samochodowymi, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, usługi handlu hurtowego w  odniesieniu do  sprzętu 
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, usługi sklepów detalicznych online 
związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowy-
mi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów w  związku z  napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprze-
daży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane z  piwem, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z  telefonami komórkowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie ar-
tykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  preparatami do  produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal-
koholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami 
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do  pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewa-
nia, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  parasolami przeciw-
deszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  torbami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzeda-
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ży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą 
stołową, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami ku-
chennymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budo-
wy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem in-
formatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do  pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami do  pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jedno-
razowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami toaletowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bez-
alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementa-
mi diety, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przę-
dzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa-
ratami i  artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami do  czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pod-
ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposa-
żeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zastawą 
stołową, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  tytoniem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  dekoracjami świątecznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwie-

rząt, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  deserami, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami kuchennymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami do  stosowania z  tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbata-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyroba-
mi papierowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych .
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(591) biały, brązowy, jasnobrązowy, ciemnoróżowy, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .07 .10, 05 .07 .27, 26 .01 .04
(510), (511) 30 kawa, kawa w  postaci całych ziaren, kawa aromaty-
zowana, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, 
ziarna kawy, napoje kawowe, mieszanki kawowe, esencje kawowe, 
mielone ziarna kawy, palone ziarna kawy, substytuty kawy [sztucz-
na kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], torebki z  kawą, 
kapsułki z kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje na ba-
zie kawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy-
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kawa, kawa 
w postaci całych ziaren, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, 
kawa rozpuszczalna, kawa mielona, ziarna kawy, napoje kawowe, 
mieszanki kawowe, esencje kawowe, mielone ziarna kawy, palone 
ziarna kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne 
zastępujące kawę], torebki z  kawą, kapsułki z  kawą, gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy, 43 kawiarnia, usługi 
kawiarni, usługi barów kawowych .

(111) 335140 (220) 2020 02 23 (210) 510445
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
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(732) PŁOSKI PAWEŁ ELMO-GRUPA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIBRO SHAPE
(510), (511) 28 artykuły sportowe, przyrządy i urządzenia treningowe 
do ćwiczeń .

(111) 335141 (220) 2020 02 21 (210) 510462
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ci impet computers
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie galwaniczne, baterie 
słoneczne, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki, brzęczyki, czyt-
niki znaków optycznych, czytniki kodów kreskowych, diody świecące 
LED, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe CD-ROM-
-y, dystrybutory dysków komputerowych, dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany projekcyjne, hologramy, kal-
kulatory, panele fotowoltaiczne, gniazdka, wtyczki i  inne kontakty 
[złącza elektryczne], przewody, przewody elektryczne, kable kon-
centryczne, kable optyczne [światłowody], kable USB do  aparatów, 
listwy zasilające, listwy antyprzepięciowe, rozgałęziacze, karty zako-
dowane magnetycznie, karty z układem scalonym lub mikroproce-
sorem, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputery, 
drukarki do  komputerów, komputery przenośne, magnetowidy, 
monitory-hardware komputerowy, monitory-programy kompute-
rowe, myszy-informatyka, nadajniki sygnałów elektronicznych, no-
śniki informacji magnetyczne, nośniki informacji optyczne, notesy 
elektroniczne, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt 
DVD, oprogramowanie do gier komputerowych, pamięci kompute-
rowe, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe-software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe nagrane, przenośne odtwarzacze mediów, kamery 
wideo, kaset wideo, kasety barwiące do kas fiskalnych, lasery optycz-
ne, lasery nie do celów medycznych, nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, notesy elektroniczne, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-
-odbiorczy, radia samochodowe, radio pagery, telefony przenośne, 
urządzenia do  ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia 
do  ładowania baterii, zasilacze, zasilacze AC/DC uniwersalne, zasi-
lacze do kamer i aparatów, UPS-y zasilacze awaryjne, ładowarki sa-
mochodowe, telefony komórkowe, uchwyty do telefonów komórko-
wych, urządzenia GPS, wzmacniacze audio, zestawy słuchawkowe, 
35 prowadzenie usług w  zakresie: handlowych informacji i  porad 
udzielanych konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, agen-
cji importowo-eksportowej, prezentowania produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
rozpowszechniania materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, dru-
ki, próbki], reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechniania ogłoszeń reklamo-
wych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, usług pro-
wadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach produktów: obu-
dowy wodoodporne do aparatów i sprzętu elektronicznego, żarówki 
LED . żarówki energooszczędne, taśmy LED, oświetlenie dekoracyjne, 
agregaty prądotwórcze, moduły LED, akcesoria, uchwyty i pokrow-
ce oraz obudowy do  telefonów komórkowych, słuchawki, aparaty 
cyfrowe, odtwarzacze muzyki i video, ramki cyfrowe fotograficzne, 
etui na płyty CD/DVD, wieże audio, głośniki samochodowe, akceso-
ria GPS . antyradary, baterie do aparatów i kamer video, środki czysz-
czące do  komputerów, monitorów, ekranów, zestawy czyszczące 
do  LCD, PLAZMA, TV, LCD, CRT i  notebooków, pudełka na  nośniki 
danych, etui aluminiowe, akcesoria audio-tak by  umożliwić konsu-
mentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 42 
prowadzenie usług w  zakresie: doradztwo w  zakresie projektowa-
nia systemów i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w za-

kresie projektowania stron internetowych, aktualizacja i  instalacje 
oraz konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzymywanie 
i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej, wypożyczania oprogramowania kompute-
rowego .

(111) 335142 (220) 2020 02 21 (210) 510500
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) Maruszewski Adam, Borki Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECRAFT
(540) 

(531) 27 .05 .01, 19 .07 .09, 26 .11 .25
(510), (511) 32 piwo .

(111) 335143 (220) 2020 02 23 (210) 510523
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) KWE AB ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWE
(540) 

(591) biały, czerwony, granatowy, zielony, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .12, 26 .01 .18, 24 .15 .13
(510), (511) 7 agregaty kogeneracyjne (w  tym zwłaszcza agregaty 
na  biogaz i  gaz ziemny) oraz ich  części, generatory elektryczności, 
głowice cylindrów do silników, kable sterownicze do maszyn i silni-
ków, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża sil-
nika inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i sil-
ników, narzędzia [części maszyn], obudowy [części maszyn], osłony 
maszyn, paski klinowe do silników, pasy do silników, pompy [części 
maszyn lub silników], regulatory ciśnienia [części maszyn], regula-
tory prędkości obrotowej do  maszyn, silników i  silników elektrycz-
nych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki, inne 
niż do  pojazdów lądowych, turbosprężarki, urządzenia przeciw za-
nieczyszczeniom do silników, wały napędowe inne niż do pojazdów 
lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników, 9 aparatura do kontro-
lowania temperatury, baterie elektryczne, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, instalacje elektryczne do  zdalnego sterowania pro-
cesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe, liczniki, pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], urządzenia do analizy gazu, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urzą-
dzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia monitorujące, 
elektryczne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności polegającej na  wytwarzaniu ciepła i  energii 
elektrycznej (kogeneracji), promocja i  pośrednictwo w  sprzedaży 
agregatów kogeneracyjnych (w tym zwłaszcza: na biogaz i gaz ziem-
ny) oraz ich  części dla osób trzecich, wynajmowanie urządzeń, 37 
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instalacja, konserwacja, naprawa i  serwisowanie urządzeń-w  tym 
zwłaszcza agregatów kogeneracyjnych oraz związanych z nimi insta-
lacji oraz aparatury, 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projek-
tów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
inżynieryjne .

(111) 335144 (220) 2020 02 23 (210) 510531
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) LAGRAF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIBBON TTR LAGRAF GROUP
(540) 

(591) niebieski
(531) 09 .01 .07, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, opa-
kowania książek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, 
materiały do opakowywania, pudła opakowaniowe kartonowe, wy-
ściełający papier do opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych, 
szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne, 
kartki do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opa-
kowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papie-
ru, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opako-
waniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane 
z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, opa-
kowania na prezenty z  tworzyw sztucznych, folia przylepna z  two-
rzyw sztucznych do  opakowań, materiały opakowaniowe z  two-
rzyw sztucznych do  kanapek, materiały opakowaniowe wykonane 
z  papieru z  recyklingu, folie z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego 
do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane z opartych 
na minerałach substytutach papieru, materiały amortyzujące lub wy-
ściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki 
do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe do pako-
wania żywności, papierowe podkładki na  tacki dentystyczne, kar-
ton, rolki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony 
do  pakowania, składane pudełka kartonowe, przemysłowy papier 
i  karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony do  dostarczania 
towarów, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery 
do pakowania, podstawki pod szklanki z kartonu, wypełnienie z pa-
pieru lub kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego, karto-
nowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie składanej, folia, folie bąbelkowe do pakowa-
nia, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie z polipropy-
lenu do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności, drukowane etykietki papierowe, 
etykietki z ceną, etykiety adresowe, etykiety papierowe do ścierania 
na mokro, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety 
wysyłkowe, etykiety z papieru, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
papier do etykietowania, papierowe etykietki identyfikacyjne, samo-
przylepne etykiety drukowane, wzmocnione etykiety do materiałów 
piśmiennych, papier termotransferowy, folia, folia przylepna z two-
rzyw sztucznych do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozcią-
gliwa, do paletyzacji, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z octanu celulozy do pakowania, folia z octanu celulozy do zawija-
nia, folia wodoodporna z  tworzyw sztucznych do  pakowania, folia 
z  tworzywa sztucznego do opakowywania, folia z  tworzyw sztucz-
nych do pakowania żywności, dwustronna taśma klejąca do użytku 
biurowego, dwustronna taśma przylepna do  użytku domowego, 
taśmy nasączone tuszem, taśma z papieru, taśma klejąca, taśma kle-
jąca pakowa, taśmy klejące do celów papierniczych, taśmy do prze-
nośnych drukarek etykiet, taśmy elastyczne do  użytku biurowego, 
taśmy klejące do pakowania, taśmy z papieru, taśmy zabezpieczają-
ce z tworzyw sztucznych, kalka termotransferowa, taśmy barwiące, 

kalki woskowe, taśmy woskowe, kalki woskowo-żywiczne, taśmy wo-
skowo-żywiczne, kalki żywiczne, taśmy żywiczne, kalki krawędziowe, 
kalki, kalki woskowe-kolorowe, kolorowe taśmy woskowe, kolorowe 
taśmy woskowo-żywiczne, kalki do zadruku etykiet, taśmy do zadru-
ku etykiet, 20 pudełka z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowa-
nia z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania wykonane z two-
rzyw sztucznych, pudełka przenośne z tworzyw sztucznych, skrzynki 
do  pakowania z  tworzyw sztucznych, wytłoczki wykonane z  two-
rzyw sztucznych, tacki z tworzyw sztucznych używane do pakowa-
nia żywności, etykiety z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa opakowań kartonowych, kartonów opakowaniowych, 
opakowań książek, opakowań na  żywność, opakowań na  prezenty, 
materiałów do  opakowywania, pudeł opakowaniowych kartono-
wych, wyściełającego papieru do opakowań, opakowań z  tworzyw 
sztucznych, szczelnych opakowań z tektury, opakowań na prezenty 
świąteczne, kartek do opakowań na prezenty, nieprzepuszczających 
powietrza opakowań z papieru, przemysłowych pojemników opako-
waniowych z  papieru, drukowanych materiałów opakowaniowych 
z  papieru, materiałów opakowaniowych wykonanych z  kartonu, 
materiałów opakowaniowych wykonanych z  tektury, pojemników 
opakowaniowych z  regenerowanej celulozy, opakowań na  prezen-
ty z  tworzyw sztucznych, folii przylepnej z  tworzyw sztucznych 
do opakowań, materiałów opakowaniowych z  tworzyw sztucznych 
do  kanapek, materiałów opakowaniowych wykonanych z  papieru 
z  recyklingu, folii z  bąbelkami z  tworzywa sztucznego do  opako-
wywania, materiałów opakowaniowych wykonanych z  opartych 
na  minerałach substytutach papieru, materiałów amortyzujących 
lub wyściełających wykonanych z  papieru używanych jako opako-
wania, przekładek do dokumentów, przekładek do zeszytów, tac kar-
tonowych do pakowania żywności, papierowych podkładek na tacki 
dentystyczne, kartonów, rolek kartonowych, pudeł kartonowych, 
pudełek kartonowych, kartonów do  pakowania, składanych pude-
łek kartonowych, przemysłowego papieru i kartonu, wystawowych 
kartonowych pudełek, kartonów do dostarczania towarów, pojemni-
ków kartonowych do pakowania, kartonowych kontenerów do pako-
wania, podstawek pod szklanki z kartonu, wypełnienia z papieru lub 
kartonu, pudełek kartonowych do użytku domowego, kartonowych 
pudełek do  pakowania w  formie gotowej, kartonowych pudełek 
do pakowania w formie składanej, folii, folii bąbelkowej do pakowa-
nia, folii do pakowania artykułów żywnościowych, folii z polipropy-
lenu do  pakowania, folii z  tworzyw sztucznych do  pakowania, folii 
wodoodpornej z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności, pudełek z tworzyw sztucznych, 
pojemników do  pakowania z  tworzyw sztucznych, pudełek do  pa-
kowania wykonanych z  tworzyw sztucznych, pudełek przenośnych 
z  tworzyw sztucznych, skrzynek do  pakowania z  tworzyw sztucz-
nych, wytłoczek wykonanych z  tworzyw sztucznych, tacek z  two-
rzyw sztucznych używanych do pakowania żywności, drukowanych 
etykietek papierowych, etykietek z ceną, etykiet adresowych, etykiet 
papierowych do ścierania na mokro, etykiet przylepnych z papieru, 
etykiet tekturowych, etykiet wysyłkowych, etykiet z papieru, etykiet 
nie z materiału tekstylnego, papieru do etykietowania, papierowych 
etykietek identyfikacyjnych, samoprzylepnych etykiet drukowa-
nych, wzmocnionych etykiet do  materiałów piśmiennych, papieru 
termotransferowego, folii, folii przylepnej z  tworzyw sztucznych 
do opakowań, folii przylepnej z tworzyw sztucznych do pakowania, 
rozciągliwej folii samoprzylegającej z tworzyw sztucznych do palety-
zacji, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z octanu celulozy 
do pakowania, folii z octanu celulozy do zawijania, folii wodoodpor-
nej z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw sztucznych 
do opakowywania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania żywno-
ści, dwustronnej taśmy klejącej do użytku biurowego, dwustronnej 
taśmy przylepnej do użytku domowego, taśm nasączonych tuszem, 
taśm z papieru, taśm klejących, taśm klejących pakowych, taśm kleją-
cych do celów papierniczych, taśm do przenośnych drukarek etykiet, 
taśm elastycznych do użytku biurowego, taśm klejących do pakowa-
nia, taśm z papieru, taśm zabezpieczających z tworzyw sztucznych, 
kalek termotransferowych, etykiet z tworzyw sztucznych, taśm, kalek 
woskowych, taśm woskowych, kalek woskowo-żywicznych, taśm wo-
skowo-żywicznych, kalek żywicznych, taśm żywicznych, kalek kra-
wędziowych, kalek, kolorowych kalek woskowych, kolorowych taśm 
woskowych, kolorowych taśm woskowo-żywicznych, kalek do  za-
druku etykiet, taśm do zadruku etykiet, 40 drukowanie, drukowanie 
wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie cyfrowe, 
drukowanie offsetowe, drukowanie etykiet .
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(111) 335145 (220) 2020 02 24 (210) 510535
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) GÓRALCZUK MICHAŁ FANTASIA, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELSATINO THE BRAND
(540) 

(591) beżowy
(531) 29 .01 .11, 27 .05 .01, 01 .01 .01, 01 .01 .03
(510), (511) 25 gorsety, kamizelki, koszule, kurtki, legginsy, obuwie 
damskie, odzież damska, okrycia wierzchnie [odzież], spódnice, swe-
try, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: gorsetów, kamizelek, 
koszul, kurtek, legginsów, obuwia damskiego, odzieży damskiej, 
okryć wierzchnich [odzież], spódnic, swetrów .

(111) 335146 (220) 2020 02 24 (210) 510536
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 27
(732) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PINGOZAURY
(510), (511) 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydru-
kowane, folia z  tworzywa sztucznego do  opakowywania, etykiety 
z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biu-
rowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy 
do papieru, krauk jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki 
z  życzeniami, karton, karty, karty do  kolekcjonowania, inne niż 
do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy 
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z pa-
pieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki 
jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdję-
cia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pa-
pierowe podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periody-
ki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, 
pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, przybory 
szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do  papieru, przyrządy 
do  rysowania, publikacje drukowane, pudełka na  pióra, pudełka 
z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregato-
ry na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszy-
ty do  dokumentów, teczki z  notatnikiem i  przyborami do  pisania 
w  postaci zestawów, teczki z  notatnikiem i  przyborami do  pisania 
jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub 
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach 
mikrofalowych, torebki do  pakowania jako koperty, woreczki z  pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na od-
chody zwierząt domowych, tuby z  tektury, wstążki papierowe, za-
kładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki 
do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, 
nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub 
rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 21 
dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cu-
kiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do kro-
jenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, 
butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wyci-
nania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybo-
ry kuchenne, formy i  foremki jako przybory kuchenne, frytownice 
nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki 
ścierne do  szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki 
do  jajek, grzebienie, gofrownice do  ciast nieelektryczne, kosze 
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze 
na  papier, kosze na  śmieci, kubki, kubki z  papieru lub z  tworzyw 
sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użyt-

ku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki 
do  lodów, łyżki do  mieszania jako przybory kuchenne, naczynia 
na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia 
do  mieszania koktajli, miseczki, miski ze  szkła, młynki do  pieprzu, 
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako 
naczynia, mieszadełka do  koktajli, blendery jako miksery, nieelek-
tryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przy-
rządzania lodów i  mrożonych napojów, naczynia szklane do  napo-
jów, ozdoby z  porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na  chleb, pojemniki na  kleje, pojemniki 
do  użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, 
nie  z  papieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, podkładki na  stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczy-
niami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne po-
jemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do  dań, 
przyrządy do  krojenia ciasta, salaterki, rękawice do  grilla, rękawice 
do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, 
rękawice ogrodnicze, rękawice do  mycia samochodów, pudełka 
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obia-
dowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako za-
stawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-
-świnki, słoiki na  ciastka, słomki do  picia, solniczki, spodeczki, 
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane 
naczynia do  picia, szczypce do  sałaty, szczypce do  lodu, szczypce 
do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, 
szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku do-
mowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napo-
jów, wiaderka do  kostek lodu, wazy do  zup, wazony, wanienki dla 
niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, 25 odzież, nakrycia 
głowy, czapki z daszkiem, obuwie, 28 artykuły gimnastyczne, balony, 
bobsleje, bodyboard, butelki do  karmienia lalek, broń zabawkowa, 
buty łyżwiarskie z  przymocowanymi łyżwami, gra w  domino, gra 
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obrę-
czami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe, 
dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do pi-
łek do gry, domki dla lalek, drony-zabawki, choinki z materiałów syn-
tetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, han-
tle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony 
do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki ka-
poki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije gol-
fowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy, koła do ruletki, 
kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do  kijów bilardowych, 
konie na  biegunach jako zabawki, kontrolery do  konsoli gier, maty 
z  zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, 
łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, 
kości do  gry, kreda do  kijów bilardowych, kręgle, kubki na  kości 
do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, 
modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części stro-
jów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdo-
by choinkowe z  wyjątkiem artykułów oświetleniowych i  słodyczy, 
papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do pod-
noszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do  rzucania 
jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plan-
sze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocy-
kiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły 
sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzut-
ki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut 
podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice 
do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pał-
karzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory 
do  łucznictwa, przyrządy stosowane do  ćwiczeń fizycznych, siatki 
tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki 
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki węd-
karskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, 
stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tar-
cze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mo-
bile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły 
sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty 
i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfo-
we, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
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wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i węd-
karstwa, zestawy modeli w  zmniejszonej skali do  składania jako 
zabawki, żetony do  gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 30 bloki 
lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety 
jako lody, proszek do sporządzania lodów .

(111) 335147 (220) 2020 02 24 (210) 510578
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) CASTLE SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDY SHOP
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnobrązowy, brązowy, złoty, czerwony, 
niebieski, srebrny
(531) 01 .01 .03, 01 .01 .09, 02 .01 .02, 19 .01 .03, 24 .09 .01, 24 .01 .11, 
26 .01 .13, 26 .01 .14, 26 .01 .16, 26 .01 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolady, czekoladki, 
cukierki, żelki, ciastka, owoce w cukrze, galaretki, praliny, karmelki .

(111) 335148 (220) 2020 02 25 (210) 510593
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) PIECH PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, błyszczyki do  ust 
[kosmetyki], kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki 
do oczu, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, ko-
smetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do  brwi, ko-
smetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki 
do  makijażu twarzy, kosmetyki do  ozdabiania, kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samo opalania, kosmetyki do sto-
sowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobiste-
go, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do  su-
chej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w  formie mleczek, 
kosmetyki w  formie olejków, kosmetyki w  formie sproszkowanej 
[pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, 
kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyki w  postaci różu, kosmetyki w  postaci płynów, kosmetyki 
zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
kosmetyki zawierające pantenol, kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], kremy do  twarzy 
[kosmetyki], kremy na  noc [kosmetyki], kremy samoopalające [ko-
smetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosme-
tyki], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, mieszanki 
do  rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do  opalania [kosmety-
ki], nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy 
do  skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do  skóry [kosmetyki], od-
żywki utwardzające do  paznokci [kosmetyki], olejki blokujące pro-

mieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], olej-
ki do  opalania [kosmetyki], olejki do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
olejki mineralne [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], peelin-
gi do twarzy [kosmetyki], perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, 
perfumowane kosmetyki w  aerozolu do  ciała, pianki [kosmetyki], 
płynne kremy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], pod-
kłady do paznokci [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], preparaty do samo opalania [kosmetyki], pre-
paraty do  wybielania skóry [kosmetyki], preparaty samoopalające 
[kosmetyki], preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty powleka-
jące usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmety-
ki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], pudry w kamieniu 
[kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki 
nawilżające do  twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], 
środki nawilżające przeciw starzeniu się do  użytku jako kosmetyki, 
środki wyszczuplające [kosmetyki] inne niż do  celów medycznych, 
szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], toniki 
do twarzy [kosmetyki], toniki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [ko-
smetyki], żele nawilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], 
zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki] .

(111) 335149 (220) 2020 02 25 (210) 510648
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) NAHORNYI ANDRII OLEKSANDROVYCH, Donieck (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMME
(540) 

(591) biały, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .15, 26 .04 .04, 26 .04 .10
(510), (511) 3 papier ścierny, balsamy inne niż do celów medycznych, 
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, wosk do depilacji, wybielają-
ce żele dentystyczne, makijaż, pomadki, dezodoranty dla ludzi lub 
zwierząt, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania 
sztucznych włosów, kleje do celów kosmetycznych, odżywki do wło-
sów, kosmetyki, kosmetyki do  brwi, kosmetyki dla dzieci, maski 
upiększające, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty kosme-
tyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy 
kosmetyczne, lakier do włosów, lakier do paznokci, żele do paznokci, 
kolorowe żele do paznokci, płyny do włosów, płyny do celów kosme-
tycznych, płyny po goleniu, żele do masażu, inne niż do celów me-
dycznych, mydło, zestawy kosmetyczne, papier ścierny szmerglowy, 
szmergiel (papier ścierny), papier ścierny w arkuszach, naklejki na pa-
znokcie, kredki do brwi, ołówki kosmetyczne, perfumeryjne produk-
ty, preparaty toaletowe, perfumy, żelowe plastry do oczu do celów 
kosmetycznych, preparaty do  polerowania, pomady do  celów ko-
smetycznych, preparaty do  usuwania lakieru, preparaty do  usuwa-
nia farby, preparaty do prostowania włosów, preparaty do golenia, 
preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do  falowania włosów, preparaty do  usuwania makijażu, preparaty 
do makijażu, nabłyszczające preparaty, zmywacze do paznokci, pa-
pier ścierny do  paznokci, barwniki kosmetyczne, szampony, piasek 
ścierny, preparaty ścierne, sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie .

(111) 335150 (220) 2020 02 25 (210) 510649
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biały królik RESTAURANT
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(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .05, 24 .17 .02, 03 .05 .24, 
03 .05 .01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsłu-
gi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizo-
wania rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i ob-
sługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, 
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło 
i  dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenero-
wych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dys-
kotek i  nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, ba-
rów, kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, przygo-
towywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa .

(111) 335151 (220) 2020 02 26 (210) 510652
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) PIOTROWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LightDiet .pl
(540) 

(591) zielony, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 05 .03 .14, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, 
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i na-
poje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi doradcze w zakre-
sie przygotowania żywności, kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przy-
gotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, usługi 
w  zakresie dostarczania napojów, usługi w  zakresie jedzenia na  wy-
nos, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i  napojów, usługi w  zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, usługi cateringu dietetycznego, 
usługi cateringowe, dostarczanie żywności dietetycznej do  odbior-
ców indywidualnych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
doradztwo w  zakresie dietetyki i  odżywiania, doradztwo żywienio-
we, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w  zakresie odżywiania, 
poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w  zakresie ży-
wienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, świadczenie usług 
w  zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji na  temat 
poradnictwa dietetycznego i  żywieniowego, udzielanie informacji 
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące odży-
wiania, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi 
doradcze w  zakresie żywienia, usługi doradcze w  zakresie dietetyki, 

usługi doradcze w  zakresie odchudzania, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi do-
radztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, 
usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania 
wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w za-
kresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie odchu-
dzania .

(111) 335152 (220) 2020 02 26 (210) 510665
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) CHARZEWSKI PIOTR RESLEGAL KANCELARIA ADWOKACKA 
ADWOKAT PIOTR CHARZEWSKI, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESLEGAL for business
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa prawne-
go, badania prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi 
wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi do-
radcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z two-
rzeniem i rejestracją firm .

(111) 335153 (220) 2020 02 26 (210) 510666
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) CHARZEWSKI PIOTR RESLEGAL KANCELARIA ADWOKACKA 
ADWOKAT PIOTR CHARZEWSKI, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESLEGAL for business
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa prawne-
go, badania prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi 
wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi do-
radcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z two-
rzeniem i rejestracją firm .

(111) 335154 (220) 2020 02 26 (210) 510670
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) GRZYMAŁA-JÓZEFIAK JUSTYNA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRZYMAŁA Weddings & Events
(540) 

(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 41 organizowanie rozrywki podczas uroczystości wesel-
nych, zapewnianie sal balowych, rezerwacja sal na imprezy rozryw-
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kowe, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 43 orga-
nizacja przyjęć weselnych, usługi kateringowe .

(111) 335155 (220) 2020 02 26 (210) 510682
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biowalker
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .09 .19
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne wspierające 
równowagę i poruszanie się dla osób niepełnosprawnych .

(111) 335156 (220) 2020 02 26 (210) 510683
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) walker
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .09 .19
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne wspierające 
równowagę i poruszanie się dla osób niepełnosprawnych .

(111) 335157 (220) 2020 02 28 (210) 510705
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) GO BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Go Bet
(510), (511) 41 zakłady, usługi organizowania zakładów, usługi w za-
kresie zakładów sportowych, bukmacherstwo [przyjmowanie za-
kładów na wyścigi konne], hazard, usługi hazardowe on-line, usługi 
związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, pro-
wadzenie gier losowych dla wielu graczy  .

(111) 335158 (220) 2020 02 28 (210) 510706
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) MIELEC RAFAŁ PLISART, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLISART
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, drzwi (bramy) żaluzjowe 
metalowe, markizy metalowe, markizorolety z metalu, metalowe fasa-
dy okienne, metalowe kraty do okiennic, metalowe kraty na okna, me-
talowe listwy okienne, metalowe obramowania okien, metalowe, 
okienne żaluzje zwijane, metalowe okiennice wykonane z  listewek, 
metalowe okna, okna żaluzjowe metalowe, okucia metalowe do okien, 
okucia okienne (ozdobne), metalowe, metalowe ramy okienne, meta-
lowe rolety zewnętrzne do  kierowania światła, metalowe rolki 
do okien, metalowe skrzydła okienne na zawiasach, metalowe sznury 
do żaluzji, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje zwijane 
metalowe, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje pio-
nowe [zewnętrzne], żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, 
metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje 
weneckie [zewnętrzne], metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzjo-
we zespoły okienne, żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, 
rolety metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety wenec-
kie [zewnętrzne] wykonane z metalu, rolety zaciemniające [zewnętrz-
ne] z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] 
z metalu, rolety ze stali, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z me-
talu, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, metalowe 

zasuwnice okienne, okiennice metalowe, wewnętrzne okiennice me-
talowe, metalowe osłony okienne, moskitiery metalowe, metalowe 
ekrany przeciw owadom do okien, 11 żaluzje oświetleniowe, żaluzje 
do regulacji światła, żaluzje do odbijania światła, ekrany do regulowa-
nia światła, 19 okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe zespoły 
okien żaluzjowych, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i  nietekstylne, 
niemetalowe termorolety [z listewek, stosowane na zewnątrz], drew-
niane rolety zwijane do  użytku zewnętrznego, niemetalowe żaluzje 
zwijane, żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, żalu-
zje z poziomych listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, rolety 
do  użytku zewnętrznego [niemetalowe i  nietekstylne], rolety [ze-
wnętrzne] z tworzyw sztucznych, poziome rolety weneckie [zewnętrz-
ne], nie  z  metalu lub tkanin, niemetalowe rolety antywłamaniowe, 
niemetalowe kraty na okna, niemetalowe osłony okienne, niemetalo-
we moskitiery do okien, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalo-
we obramowania okien, okiennice niemetalowe, okiennice wewnętrz-
ne, niemetalowe, okiennice z  tworzyw sztucznych, niemetalowe 
zewnętrzne okiennice do budynków, siatki przeciw owadom, nie z me-
talu, bramy roletowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemetalo-
we, osłony przeciwsłoneczne [zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, 20 
żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, drew-
niane żaluzje, metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe żalu-
zje weneckie [wewnętrzne], poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] 
na drzwi, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, poziome 
żaluzje wewnętrzne z  lamelkami, wewnętrzne papierowe żaluzje 
okienne, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, żaluzje 
wewnętrzne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie [we-
wnętrzne], żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, żaluzje 
z trzciny, ratanu lub bambusa (sudare), rolety do okien, rolety do użyt-
ku wewnętrznego, rolety wewnętrzne, rolety okienne tekstylne we-
wnętrzne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety okienne, rolety pa-
pierowe, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne metalowe 
ukierunkowujące światło, rolety wykonane z  drewna [wewnętrzne], 
rolety zaciemniające [wewnętrzne], osprzęt z  tworzyw sztucznych 
do rolet, osprzęt do zasłon, sprzęt do firan i zasłon, ekrany zaciemniają-
ce okna (osłony wewnętrzne), przesłony przeciwsłoneczne [wewnętrz-
ne], niemetalowe i nietekstylne, zasłony bambusowe, drążki podtrzy-
mujące do zasłon, elementy zawieszające do zasłon, haki do zasłon, 
karnisze, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, mechanizmy sterują-
ce do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwarcia [nieelektrycz-
ne], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej świadczone online w  zakresie następujących 
towarów: akcesoria metalowe do okien, drzwi (bramy) żaluzjowe me-
talowe, markizy metalowe, markizorolety z metalu, metalowe fasady 
okienne, metalowe kraty do okiennic, metalowe kraty na okna, meta-
lowe listwy okienne, metalowe obramowania okien, metalowe, okien-
ne żaluzje zwijane, metalowe okiennice wykonane z listewek, metalo-
we okna, okna żaluzjowe metalowe, okucia metalowe do okien, okucia 
okienne (ozdobne), metalowe, metalowe ramy okienne, metalowe ro-
lety zewnętrzne do kierowania światła, metalowe rolki do okien, meta-
lowe skrzydła okienne na zawiasach, metalowe sznury do żaluzji, żalu-
zje metalowe do  użytku zewnętrznego, żaluzje zwijane metalowe, 
metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje pionowe [ze-
wnętrzne], żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, metalo-
we żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje wenec-
kie [zewnętrzne], metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzjowe 
zespoły okienne, żaluzje metalowe w  postaci ukośnych deszczułek, 
rolety metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety wenec-
kie [zewnętrzne] wykonane z metalu, rolety zaciemniające [zewnętrz-
ne] z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] 
z metalu, rolety ze stali, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z me-
talu, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, metalowe 
zasuwnice okienne, okiennice metalowe, wewnętrzne okiennice me-
talowe, metalowe osłony okienne, moskitiery metalowe, metalowe 
ekrany przeciw owadom do  okien, żaluzje oświetleniowe, żaluzje 
do regulacji światła, żaluzje do odbijania światła, ekrany do regulowa-
nia światła, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe zespoły okien 
żaluzjowych, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, nieme-
talowe termorolety [z  listewek, stosowane na  zewnątrz], drewniane 
rolety zwijane do użytku zewnętrznego, niemetalowe żaluzje zwijane, 
żaluzje antywłamaniowe z  materiałów niemetalowych, żaluzje z  po-
ziomych listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, rolety do użyt-
ku zewnętrznego [niemetalowe i  nietekstylne], rolety [zewnętrzne] 
z  tworzyw sztucznych, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], 
nie z metalu lub tkanin, niemetalowe rolety antywłamaniowe, nieme-
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talowe kraty na okna, niemetalowe osłony okienne, niemetalowe mo-
skitiery do okien, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe ob-
ramowania okien, okiennice niemetalowe, okiennice wewnętrzne, 
niemetalowe, okiennice z  tworzyw sztucznych, niemetalowe ze-
wnętrzne okiennice do budynków, siatki przeciw owadom, nie z meta-
lu, bramy roletowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemetalowe, 
osłony przeciwsłoneczne [zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, żalu-
zje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, drewniane 
żaluzje, metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe żaluzje we-
neckie [wewnętrzne], poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] 
na drzwi, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, poziome 
żaluzje wewnętrzne z  lamelkami, wewnętrzne papierowe żaluzje 
okienne, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, żaluzje 
wewnętrzne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie [we-
wnętrzne], żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, żaluzje 
z trzciny, ratanu lub bambusa (sudare), rolety do okien, rolety do użyt-
ku wewnętrznego, rolety wewnętrzne, rolety okienne tekstylne we-
wnętrzne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety okienne, rolety pa-
pierowe, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne metalowe 
ukierunkowujące światło, rolety wykonane z  drewna [wewnętrzne], 
rolety zaciemniające [wewnętrzne], osprzęt z  tworzyw sztucznych 
do rolet, osprzęt do zasłon, sprzęt do firan i zasłon, ekrany zaciemniają-
ce okna (osłony wewnętrzne), przesłony przeciwsłoneczne [wewnętrz-
ne], niemetalowe i nietekstylne, zasłony bambusowe, drążki podtrzy-
mujące do zasłon, elementy zawieszające do zasłon, haki do zasłon, 
karnisze, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, mechanizmy sterują-
ce do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwarcia [nieelektrycz-
ne], 37 montaż i  naprawa żaluzji okiennych, instalowanie i  naprawa 
żaluzji, instalowanie i  naprawianie rolet okiennych, montaż okuć 
okiennych, montaż żaluzji i rolet, naprawa okien, wymiana okien, na-
prawa rolet okiennych, wymiana ram okiennych, 40 wyrób produktów 
na zamówienie, montowanie produktów dla osób trzecich, usługi z za-
kresu produkcji rolet na zamówienie, usługi z zakresu produkcji zasłon 
na zamówienie, cięcie zasłon, szycie zasłon, 42 usługi projektowania, 
projektowanie żaluzji, projektowanie zasłon, usługi projektowania 
na  zamówienie, doradztwo w  zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo 
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], doradztwo związa-
ne z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], profesjo-
nalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz .

(111) 335159 (220) 2020 02 28 (210) 510717
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) FRANEK DOMINIK, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA TYGRYSEK
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 03 .06 .03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akceso-
ria do  zabawy, 41 administrowanie [organizacja] zawodami, admini-
strowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, badania edukacyjne, edukacja, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, edukacja przedszkolna, edukacja 
sportowa, edukacja, rozrywka i  sport, edukacja w  zakresie świado-
mości ruchowej, informacja o rekreacji, informacje o rekreacji, usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i  sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, publikowa-
nie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, chronometraż imprez spor-
towych, dostarczanie informacji na  temat aktywności sportowych, 
dostarczanie sprzętu sportowego, informacje dotyczące edukacji 
sportowej, informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów 
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, naucza-
nie, trening i  instruktaż sportowy, nauka w  zakresie sportu, obozy 
sportowe, organizowanie obozów sportowych, obsługa obiektów 
sportowych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, 
organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja 

i  przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i  kon-
kursów sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki 
nożnej, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, 
organizowanie i  zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie 
imprez i  zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokal-
nych wydarzeń sportowych, organizowanie obozów sportowych, or-
ganizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, 
organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, orga-
nizowanie szkoleń sportowych, organizowanie turniejów sportowych, 
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i  zawodów sportowych, organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizo-
wanie zawodów sportowych i  imprez sportowych, produkcja imprez 
sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie imprez 
sportowych na  żywo, prowadzenie zawodów sportowych, przepro-
wadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, przygotowywanie imprez sportowych, rezerwowanie miejsc 
na pokazy i  imprezy sportowe, rezerwowanie obiektów sportowych, 
rezerwowanie osobistości sportu na  imprezy (usługi organizatora), 
rozrywka podczas przerw w  trakcie imprez sportowych, sędziowa-
nie sportowe, sędziowanie na imprezach sportowych, sport i fitness, 
sędziowanie w  dyscyplinach sportów elektronicznych, świadczenie 
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia roz-
rywkowe, sportowe i  kulturalne, wypożyczanie sprzętu sportowego 
[z wyjątkiem pojazdów], szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia 
sportowe, szkolenia sędziów sportowych, szkolenia w  zakresie zajęć 
sportowych, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe, 
udostępnianie aktualności związanymi ze  sportem, udostępnianie 
biuletynów online w  dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu do  rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów 
i  sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i  sprzętu 
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz progra-
my z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sporto-
we, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu na  imprezy sportowe, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu sportowego, 
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, 
udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, udzielanie 
informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, udzielanie infor-
macji sportowych za  pośrednictwem wcześniej nagranych wiado-
mości telefonicznych, udzielanie informacji związanych ze  sportem, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w za-
kresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, 
usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarze-
nia sportowe, usługi klubów sportowych, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji i przed-
sprzedaży biletów na  imprezy w  zakresie sportów elektronicznych, 
usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w  trakcie imprez 
sportowych, usługi rozrywkowe świadczone w  ośrodkach rekreacyj-
no-sportowych za miastem [country club], usługi rozrywkowe w po-
staci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sporto-
we, usługi sportowe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
usługi świadczone przez parki sportowe, usługi szkoleniowe w zakre-
sie sportu, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w za-
kresie zajęć sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w  zakresie informacji sportowej, usługi w  zakresie instruktażu spor-
towego, usługi w  zakresie nabywania biletów na  imprezy sportowe, 
usługi w  zakresie notowań wyników sportowych, usługi w  zakresie 
rozrywki sportowej, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, 
usługi w  zakresie zakładów sportowych, usługi wynajmu związane 
ze  sprzętem i  obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i  kultury, wy-
najem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, wynajem sprzętu 
sportowego, wynajem sprzętu sportowego i  obiektów sportowych, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu spor-
towego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych w zakresie sportu, zarządzanie imprezami na rzecz 
klubów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, usługi re-
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zerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i roz-
rywkowe, usługi edukacyjne i  instruktażowe, doradztwo w  zakresie 
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w za-
kresie szkolenia zawodowego, doradztwo w  zakresie szkolenia i  do-
skonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyj-
ne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], dostarczanie 
informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących edu-
kacji, edukacja zawodowa, fitness kluby, informacja o edukacji, infor-
macje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), instruktaż w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, kultura fizyczna, kursy instruktażowe, 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowu-
jące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, lekcje gimnastyki, nauczanie gry w piłkę nożną, nauczanie 
przedszkolne, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów .

(111) 335160 (220) 2020 02 28 (210) 510735
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) SZULC BEATA, Warzymice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATMOSFERA
(540) 

(591) niebieski, zielony, żółty, czerwony
(531) 01 .05 .12, 01 .01 .05, 01 .01 .10, 18 .05 .10, 26 .15 .01, 26 .01 .13, 
27 .05 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyj-
nych, edukacja, rozrywka i  sport, edukacja [nauczanie], nauczanie, 
nauczanie i szkolenia .

(111) 335161 (220) 2020 02 28 (210) 510754
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM ROSA
(540) 

(591) biały, złoty, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .11 .02
(510), (511) 5 herbata lecznicza, suplementy diety, 30 herbata, 32 sy-
ropy do napojów, syropy owocowe, soki, napoje niegazowane .

(111) 335162 (220) 2020 03 02 (210) 510867
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) KOWALCZUK JAKUB, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eXporttt .
(540) 

(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 25 body [bielizna], bokserki, botki, chustki na  głowę, 
czapki jako nakrycia głowy, daszki do  czapek, daszki jako nakrycia 

głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle buty lub san-
dały, fulary [ozdobne krawaty], garnitury, getry [ochraniacze] zakła-
dane na buty, halki, półhalki, kamizelki, kaptury [odzież], kąpielówki, 
kieszenie do odzieży, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do spor-
tów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krót-
kim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki [odzież], kurtki 
z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, legginsy, męskie 
apaszki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie plażowe, odzież, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowa-
na, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], pasy do prze-
chowywania pieniędzy [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poszetki, rękawice 
narciarskie, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry szale, szaliki, sza-
liki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy [do ubrania], szlafroki, trykoty 
[ubrania] .

(111) 335163 (220) 2020 03 03 (210) 510896
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) LISZYK ANGELIKA PROJEKT SPORT, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT SPORT
(540) 

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski, biały, turkusowy
(531) 01 .15 .15, 03 .09 .01, 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 39 pakowanie i  składowanie towarów, transport, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wy-
najmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi przewozu, 
transport-usługi nawigacji, parkowanie, przechowywanie pojazdów, 
cumowanie łodzi, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wy-
darzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów .

(111) 335164 (220) 2020 03 02 (210) 510907
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hel of a Girl
(510), (511) 25 odzież damska, odzież dziecięca, odzież skórzana, blu-
zy dresowe, kurtki bluzy, koszule, kurtki, kurtki sportowe, spodnie, 
płaszcze, swetry, swetry rozpinane, swetry [odzież], topy [odzież], 
bielizna termoaktywna, bikini, bielizna dla kobiet, stroje kąpielowe 
monikini, sukienki damskie, spódnice, czapki wełniane, czapki spor-
towe, bluzy sportowe, bluzy z  kapturem, bluzy sportowe z  kaptu-
rem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i  dodatków odzieżowych, usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, organizowanie targów i wy-



Nr 7/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 163

staw, organizowanie wystaw w  celach handlowych, usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i  świadczenia usług, usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 335165 (220) 2020 03 03 (210) 510914
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECT YOUR pleasure
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa w  postaci całych ziaren, 
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży związane 
z kawą, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji .

(111) 335166 (220) 2020 05 30 (210) 514129
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) LENZ BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polland
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo zwią-
zane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, finan-
sowanie konsorcjalne nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tyl-
ko nieruchomości], finansowanie nieruchomości, finansowe zarzą-
dzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje mająt-
kowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
nabywanie nieruchomości na  rzecz osób trzecich, ocena i  wycena 
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], odbieranie długów 
z tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], or-
ganizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie 
najmu nieruchomości na  wynajem, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i  najmu 
nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieru-
chomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania 
majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie dotyczące po-
wiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, pobie-
ranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pomoc w  zakupie nieruchomości, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, ubezpiecze-
nia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla właścicieli nieru-
chomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzielanie 
gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na  nieruchomo-
ściach, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 

udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie 
informacji o  nieruchomościach, dotyczących majątku i  ziemi, usłu-
gi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu bu-
dynków, usługi agencji nieruchomości w  zakresie dzierżawy ziemi, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, 
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakre-
sie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji w  zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, usługi badawcze dotyczące naby-
wania nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w  zakresie 
nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wła-
sności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 
usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi doradztwa inwe-
stycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomo-
ści, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i  budyn-
ków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi 
finansowe w  zakresie nieruchomości, usługi finansowe w  zakresie 
zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w  nieruchomości ko-
mercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kre-
dytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powier-
nicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe w  zakresie nieruchomości 
krytych strzechą, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 
usługi w  zakresie nieruchomości, usługi w  zakresie nieruchomo-
ści związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieruchomy, 
usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w za-
kresie odstąpienia od  dzierżawy nieruchomości, usługi w  zakresie 
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi 
w  zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w  zakresie wyce-
ny nieruchomości, usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w  ce-
lach fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości związanych z  wy-
najmem domów i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w za-
kresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
dotyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozryw-
kowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz-
czeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie budynków handlowych, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów 
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokala-
mi biurowymi, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, 
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena 
finansowa majątku osobistego i  nieruchomości, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena i  zarządzanie 
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości 
[finansowa], wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe 
nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości 
posiadanych z  tytułu własności nieograniczonej, wyceny nierucho-
mości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, 
wynajem nieruchomości i  majątku, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków finansowych 
na zakup nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na roz-
wój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieru-
chomości, zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie port-
felem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami .

(111) 335167 (220) 2020 08 21 (210) 517376
(151) 2021 02 08 (441) 2020 10 19
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(732) KACZYŃSKI JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA, Kalinówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy form
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02
(510), (511) 21 aluminiowe formy do  wypieków, artykuły gospodar-
stwa domowego, bidony [puste], blaszane wyroby do  pieczenia, 
brytfanny, butelki, cedzaki, ceramika do  użytku kuchennego, cho-
chle, dekoracyjne słoiki szklane z  przykrywką, cukiernice, chwy-
taki odporne na  żar piekarnika, deski do  krojenia, czajniki nieelek-
tryczne, deski do  krojenia kuchenne, deski do  serów, dozowniki 
do  przypraw, dozowniki do  serwetek, dozowniki ciasta do  użytku 
kuchennego, drewniane szpikulce, durszlaki do użytku domowego, 
dzbanki do kawy, dzbanki kuchenne, dziadki do orzechów, ekspre-
sy do kawy, nieelektryczne, filiżanki, filiżanki i kubki, foremki, flasz-
ki ze szkła, foremki do kostek lodu, foremki do pieczenia muffinów, 
foremki kuchenne, garnki, formy, foremki [przybory kuchenne], 
formy do  pieczenia ciasta, formy do  pieczenia, garnki kuchenne, 
garnki kamienne, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, izo-
lacyjne osłony-uchwyty na kubki z napojami, kieliszki do jajek, klipsy 
do  obrusów, klosze do  przykrywania sera, klosze do  przykrywania 
masła, komplety puszek kuchennych, kosze na chleb, kosze na pra-
nie, kosze na  ręczniki, koszyki piknikowe, kubki, kryształ [wyroby 
szklane], kubły, łapki do garnków, lejki, lodówki turystyczne, łopat-
ki, łyżki do lodów, maselniczki, maty do pieczenia, metalowe kosze 
na  śmieci, miarki do  kawy, miski ze  szkła, miski z  tworzyw sztucz-
nych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], misy do podawania 
żywności, młynki do kawy, młynki do soli i pieprzu, młynki do użyt-
ku domowego, ręczne, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia 
do gotowania, naczynia do pieczenia, naczynia na piknik, naczynia 
żaroodporne, owoce (pucharki na-), ozdobne stojaki, nie  z  metali 
szlachetnych, stawiane na środku stołu, patery, ozdobne tace z me-
talu, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe miski [mied-
nice], plastikowe butelki na wodę [puste], płytkie miski, plastikowe 
pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, podkłady pod ciasto, 
podstawki pod garnki, pojemniki kuchenne, pojemniki na żywność 
zatrzymujące ciepło, pojemniki ze szkła, pokrywy na ciasto, półmiski 
[tace], porcelana, przykrywki do dań, przybory kuchenne z silikonu, 
przybory kuchenne, przybory do wypieków, przybory do pieczenia, 
przenośne puszki na herbatę, przyrządy do krojenia ciasta, przyrzą-
dy do  odmierzania ilości spaghetti, pucharki, pudełka ceramiczne, 
pudełka na  ciastka, pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, pu-
dełka szklane, puszki na  herbatę, ręczne młynki do  kawy, ręczne 
rozdrabniacze do żywności, rondle, rękawice kuchenne, ruszty [ku-
chenne], salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, sitka kuchenne, skrobaki (akce-
soria kuchenne), słoiki, solniczki, sosjerki, spodeczki, sprzęt do zwi-
jania sushi, świeczniki, stolnice, stojaki na ręczniki kuchenne, stojaki 
do przypraw, świeczniki, nie z metali szlachetnych, szczypce do cu-
kru, szczypce do  grilla, szczypce do  makaronu spaghetti, szczypce 
do warzyw, szklana zastawa stołowa, szklane filiżanki, szklanki, kie-
liszki, szklane korki do butelek, szklane naczynia do picia, szklane na-
czynia żaroodporne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, tace na  posiłki, tace do  użytku domowego, tace do  ciast, 
szkło [naczynia], talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki kuchenne, 
torby izotermiczne, termoizolacyjne pojemniki na  żywność lub na-
poje, tortownice do  ciast, trzepaczki do  ubijania piany, tylki i  ręka-
wy cukiernicze do dekorowania ciast, wałki do ciasta, wazony, wazy 
do zup, wiadra łazienkowe, widelce do grilla, wirówki do sałaty, woki, 
wyciskarki do cytryn, wyroby szklane, zastawa stołowa, zaparzaczki 
do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali 
szlachetnych, zastawa stołowa obiadowa, zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy do oli-
wy i octu, zestawy do przypraw, zestawy filiżanek do kawy składające 
się z małych filiżanek i spodków, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, 
zestawy pojemniczków na przyprawy, zdobione wyroby z porcelany, 
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, ceramicz-
ne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, dozowniki 

chusteczek do  twarzy, dozowniki do  przechowywania papieru to-
aletowego [inne niż zamontowane na  stałe], dozowniki do  ręczni-
ków papierowych, dozowniki do  serwetek papierowych [inne niż 
mocowane na  stałe], dozowniki mydła, dozowniki papieru toaleto-
wego, dozowniki produktów do mycia ciała, drążki na ręczniki, gąb-
ki, grzebienie, kosmetyczki podróżne z  wyposażeniem, miseczki, 
misy, mydelniczki, przepychacze do toalet, stojaki do rolek papieru 
toaletowego, stojaki na  szczotki klozetowe, wieszaki na  ręczniki, 
elektryczne obrotowe szczotki do  włosów, końcówki do  mopów, 
materiały do polerowania [ściereczki], miotełki do kurzu, miotły, mio-
tełki do  usuwania kurzu z  mebli, mopy, podgrzewane elektrycznie 
szczotki do włosów, pochłaniacze dymu do użytku domowego, prze-
pychaczki do czyszczenia odpływu, przyrządy do polerowania przy 
użyciu wosku, nieelektryczne, rękawice bawełniane do celów domo-
wych, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice gu-
mowe do użytku domowego, ściereczki do kurzu, ścierki, śmietniczki, 
sprzęt do czyszczenia, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
szczotki, szczotki do  mycia, szczotki do  celów domowych, szczotki 
do sprzątania, szczotki do zmywania, szufelki do zamiatania, wiadra 
do mopów, wiadra do płukania, zmywaki ścierne, zmiotki do kurzu, 
donice na  rośliny, donice szklane, dysze do  węży, konewki, kosze 
na rośliny, misy na rośliny, spryskiwacze, spryskiwacze do trawnika, 
pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek, rękawice ogrodnicze, 
wazony na kwiaty, zraszacze, butów (szczotki do-), deski do prasowa-
nia, drewniane prawidła do butów, golarki do ubrań na baterie, łyżki 
do  butów, pokrowce na  deski do  prasowania, prawidła do  butów, 
szczotki do ubrań, szmatki do butów, wieszaki do suszenia odzieży, 
ściereczki ochronne do prasowania .

(111) 335168 (220) 2020 08 01 (210) 516665
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) parkanex
(510), (511) 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do  In-
ternetu, cyfrowa transmisja danych za  pośrednictwem Internetu, 
elektroniczna transmisja i  retransmisja dźwięków, obrazów, do-
kumentów, wiadomości i  danych, interaktywne przesyłanie treści 
wideo przez sieci cyfrowe, przekazywanie informacji za  pomocą 
środków elektronicznych, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu te-
lewizyjnego, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem 
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie za-
kodowanych wiadomości i obrazów, telekomunikacja informacyjna 
(w  tym strony internetowe), telematyczna komunikacja za  pośred-
nictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja da-
nych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej z wykorzystaniem przenośnych urządzeń telein-
formatycznych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji 
wideo, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych z uwzględnieniem Internetu, transmisja krótkich 
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjny-
mi, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multi-
medialnych .

(111) 335169 (220) 2020 08 01 (210) 516666
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) GARYCKA EWA UNIFLAM, Targowisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uniflam
(510), (511) 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do  In-
ternetu, cyfrowa transmisja danych za  pośrednictwem Internetu, 
elektroniczna transmisja i  retransmisja dźwięków, obrazów, do-
kumentów, wiadomości i  danych, interaktywne przesyłanie treści 
wideo przez sieci cyfrowe, przekazywanie informacji za  pomocą 
środków elektronicznych, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu te-
lewizyjnego, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem 
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie za-
kodowanych wiadomości i obrazów, telekomunikacja informacyjna 
(w  tym strony Internetowe), telematyczna komunikacja za  pośred-
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nictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja da-
nych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej z wykorzystaniem przenośnych urządzeń telein-
formatycznych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji 
wideo, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych z uwzględnieniem Internetu, transmisja krótkich 
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjny-
mi, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multi-
medialnych .

(111) 335170 (220) 2020 08 03 (210) 516696
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) CHARSZNICKIE POLA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio 4YOU
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały, pomarańczowy
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .02 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .05, 
27 .07 .21, 29 .01 .13
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, brokuły, cebula konserwowana, cebulki marynowane, chipsy 
na bazie warzyw, czerwona słodka papryka, przetworzona, ekstrakty 
warzywne do  gotowania, ekstrakty z  warzyw do  konsumpcji, go-
towe dania warzywne, gotowe produkty z  warzyw, kandyzowane 
owoce, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, kiszone warzywa, 
koncentraty soków warzywnych do  konsumpcji, krojone warzywa, 
liofilizowane warzywa, marynowana ostra papryka, mieszanki owo-
ców suszonych, mieszanki warzywne, nadzienie bakaliowe [owoce 
konserwowane], orzechy jadalne, owoce konserwowane w słoikach 
i  workach, owoce konserwowane w  plasterkach, w  słoikach i  wor-
kach, pasztet warzywny, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone 
warzywa, pomidory, przetworzone, produkty z  suszonych owo-
ców, przekąski na  bazie warzyw, przetworzone buraki, przystawki 
na bazie warzyw, sfermentowane owoce, substytuty mięsa na bazie 
warzyw, suszone owoce, szpinak konserwowy, warzywa konserwo-
wane, warzywa fermentowane i kwaszone, warzywa przetworzone, 
warzywa w  plasterkach, konserwowe, 32 aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe gazowane napoje na  bazie soków owocowych, na-
poje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe napoje zawierające soki 
warzywne, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], mieszanki 
do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższo-
nej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i  solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, napoje mrożone na bazie owoców i warzyw, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych wa-
rzyw, w tym z kiszonek, napoje serwatkowe, napoje zawierające wi-
taminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, sorbety w postaci na-
pojów, napoje orzeźwiające, 35 dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu 
na  temat sprzedaży produktów spożywczych bio, udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakre-
sie wyboru nabywanych towarów, opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednic-

twem programów znaczków handlowych, publikowanie materiałów 
reklamowych online, reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i  porównywanie towa-
rów tych sprzedawców, usługi reklamowe i  promocyjne dotyczące 
zdrowego odżywiania, usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie 
sprzedaży, usługi wprowadzania produktów na rynek .

(111) 335171 (220) 2013 07 12 (210) 487948
(151) 2020 04 29 (441) 2018 10 15
(732) Natural Alternatives International, Inc ., Carlsbad (US)
(540) (znak słowny)
(540) CarnoSyn
(510), (511) 5 witaminy i  suplementy odżywcze, suplementy diety 
w postaci odżywczych batonów i odżywczych napojów, suplementy 
diety zawierające ekstrakty z  owoców, witaminy i  suplementy od-
żywcze przeznaczone do  zwiększenia wytrzymałości, wydajności 
pracy mięśni i masy mięśniowej .

(111) 335172 (220) 2019 12 09 (210) 507831
(151) 2020 12 09 (441) 2020 08 24
(732) NEWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWMAX NM
(540) 

(591) pomarańczowy, fioletowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
27 .05 .22
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czcionki drukarskie, 
etykiety z papieru lub kartonu, kalendarze, karton, koperty [artykuły 
piśmienne], materiały do pisania, materiały drukowane, ołówki, papier, 
pióra i długopisy [artykuły biurowe], papier do pisania [listowy], pod-
kładki na biurko, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, 
skoroszyty, spinacze do  papieru, segregatory na  luźne kartki, torby 
papierowe, ulotki, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biu-
stonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, 
cholewki do  obuwia, czapki jako nakrycia głowy, daszki do  czapek, 
daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], długie luźne stroje, ką-
pielówki, kombinezony [odzież], koszulki z  krótkim rękawem, kurtki 
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, 
nakrycia głowy, obuwie, odzież, podeszwy butów, rękawiczki, sanda-
ły, swetry, szale, 28 artykuły gimnastyczne deskorolki, chusty do jogi, 
deski do pływania, dyski sportowe, nagolenniki [artykuły sportowe], 
nakolanniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sporto-
wych], piłki do  gier i  zabaw, rękawice do  gier, worki treningowe, 36 
agencje nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wy-
najem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieru-
chomością, 37 budownictwo, czyszczenie budynków od  wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie odzieży, konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, prasowanie odzieży, wynajem sprzętu 
budowlanego, instalacja, konserwacja i  naprawa maszyn, 39 dostar-
czanie paczek, dostawa towarów, informacja o  transporcie, pakowa-
nie towarów, przewożenie, składowanie towarów, spedycja, transport, 
wynajmowanie magazynów  .

(111) 335173 (220) 2019 06 12 (210) 501047
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zespół Młynów Jelonki
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(540) 

(591) żółty, zielony, czerwony
(531) 03 .04 .07, 07 .01 .13, 25 .01 .19, 26 .04 .02, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 mąka spożywcza, mąka gorczycowa, mąka ryżowa, 
makarony spożywcze, ciastka, chleb, kasze spożywcze, makaroniki, 
31 zboża w ziarnach, pasze .

(111) 335174 (220) 2019 06 24 (210) 501456
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) A-1 STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTOLINE CLINIC
(540) 

(591) biały, niebieski, złoty
(531) 27 .05 .01, 26 .07 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, 
usługi w zakresie wybielania zębów, konsultacje dentystyczne, kliniki 
medyczne .

(111) 335175 (220) 2019 06 25 (210) 501506
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) DAMPOL IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) „DAMPOL” IMPORT-EXPORT
(510), (511) 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, karmy i pasze 
dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, karmy i pasze 
dla zwierząt, 39 transport, usługi przewozu, 43 pomieszczenia dla 
zwierząt, hotele dla zwierząt, 44 opieka nad zwierzętami, usługi 
w zakresie rolnictwa .

(111) 335176 (220) 2019 07 25 (210) 502710
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG 1992
(540) 

(591) szary
(531) 29 .01 .06, 29 .01 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .23, 27 .07 .01, 27 .07 .11

(510), (511) 20 meble i  elementy mebli z  tworzyw sztucznych, 
a w tym: uchwyty meblowe, listwy, zamki, zatrzaski, zawiasy, pojem-
niki, szuflady, prowadnice szuflad, ślizgacze, podpórki, nóżki do me-
bli, półki i ścianki meblowe, kształtki ozdobne do mebli, niemetalo-
we zaciski do rur i kabli, meble drewniane, meble metalowe, meble 
szkolne, meble pokojowe, 37 obsługa pojazdów mechanicznych, 
obsługa związana z bieżącym utrzymaniem ruchu urządzeń mecha-
nicznych i  pojazdów, usługi w  zakresie prowadzenia stacji obsługi 
samochodów, w tym konserwacji i naprawy pojazdów, czyszczenia, 
polerowania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, usługi w zakresie 
wulkanizacji i naprawy ogumienia, 39 świadczenie usług transporto-
wych, usługi w zakresie pakowania i magazynowania towarów, wy-
najem pojazdów samochodowych, łodzi, samochodów ciężarowych, 
przyczep i platform, usługi w zakresie wyładunku i przeładunku to-
warów, składowania i  przechowywania towarów, usługi w  zakresie 
ekspedycji ładunków, usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi 
w zakresie transportu wodnego pasażerskiego śródlądowego, usługi 
transportowo-dźwigowe, przewóz osób i rzeczy transportem samo-
chodowym, pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, 43 hote-
le, domy turystyczne, motele, domy dla ludzi w  podeszłym wieku, 
rezerwacje kwater, restauracje, stołówki, bary i  inne usługi gastro-
nomiczne, kawiarnie, eksploatacja terenów kempingowych, usługi 
w zakresie zakwaterowywania obozów wakacyjnych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, wypożyczanie namiotów i  innego sprzętu tury-
stycznego, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy 
stołowej, 44 usługi salonów piękności, a w tym zabiegi kosmetycz-
ne obejmujące: masaże, makijaże, manicure, pedicure, depilacja, 
kosmetyka medyczna, usługi w  zakresie dermatologii kosmetycz-
nej jak: usuwanie znamion, brodawek, plam starczych, tatuowanie, 
usługi w  zakresie odnowy biologicznej, fizjoterapia, salony fryzjer-
skie, solaria, leczenie nadwagi i otyłości, porady dietetyczne, domy 
dla rekonwalescentów, świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi, usługi dentystyczne, salony fryzjerskie, układanie 
kompozycji kwiatowych, wykonywanie wieńców .

(111) 335177 (220) 2019 09 30 (210) 503235
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) SOBCZAK JERZY, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Praktische Frau
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 3 proszki, żele i kapsułki do prania, płyny do prania, ta-
bletki, sól, nabłyszczasz do zmywarek, płyny do mycia naczyń, deter-
genty do prania, 21 artukuły gospodarstwa domowego .

(111) 335178 (220) 2019 08 14 (210) 503458
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) ÎM VINĂRIA BOSTAVAN S .R .L ., Vulcăneşti (MD)
(540) (znak słowny)
(540) white doktor
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa) .

(111) 335179 (220) 2019 09 19 (210) 504633
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) VILLAGE TO BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vi2B Creative Village
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(540) 

(591) zielony, brązowy, biały
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 07 .01 .09, 29 .01 .13
(510), (511) 36 wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do co-
workingu, zarządzanie nieruchomością, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania] .

(111) 335180 (220) 2019 10 14 (210) 505547
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) ASBUD WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRZYBOWSKA 85
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biuro-
we, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane 
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakre-
sie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane 
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie, 
kalendarze, katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy, 
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowa-
ne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki 
papierowe na  dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 kon-
strukcje budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 
pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), 
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i  reklamowe, niemetalowe, 
35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, anali-
za w  zakresie marketingu, badania rynku i  badania marketingowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promo-
cyjnych, dystrybucja prospektów i  próbek do  celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji, 
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja tar-
gów w  celach handlowych i  reklamowych, organizacja wystaw dla 
biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, rekla-
ma i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i  komercyjnych, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, usługi w  zakresie wystaw i  prezentacji produktów, 
wynajem powierzchni, czasu i  materiałów reklamowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, 
36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w  dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w  zakresie inwestycji mieszka-
niowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzier-
żawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie in-
westycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie 
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, finanso-
we zarządzanie projektami z  dziedziny nieruchomości, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nie-
ruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nierucho-
mości, usługi w  zakresie nieruchomości związane z  zarządzaniem 
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarzą-
dzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu deta-
licznego, usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, wy-
najem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miesz-

kań i  pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie 
nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa 
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownic-
two, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, kon-
serwacja i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy, 
nadzór budowlany, naprawa i  konserwacja budynków biurowych, 
naprawa i  konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budyn-
ków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzenio-
we, usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządza-
nia budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie pro-
jektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem 
garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 
opracowanie projektów technicznych w  dziedzinie budownictwa, 
opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowa-
nie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowa-
nie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicz-
nego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi 
doradztwa technicznego w  zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia .

(111) 335181 (220) 2019 10 14 (210) 505549
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) ASBUD BIAŁOŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORA białołęka
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski, czerwony, fioletowy, żółty, 
turkusowy
(531) 02 .09 .04, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biuro-
we, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane 
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakre-
sie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane 
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie, 
kalendarze, katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy, 
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowa-
ne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki 
papierowe na  dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 kon-
strukcje budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 
pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), 
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i  reklamowe, niemetalowe, 
35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, anali-
za w  zakresie marketingu, badania rynku i  badania marketingowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promo-
cyjnych, dystrybucja prospektów i  próbek do  celów reklamowych, 
dystrybucja ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji, 
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja tar-
gów w  celach handlowych i  reklamowych, organizacja wystaw dla 
biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, rekla-
ma i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i  komercyjnych, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, usługi w  zakresie wystaw i  prezentacji produktów, 
wynajem powierzchni, czasu i  materiałów reklamowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, 
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36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w  dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w  zakresie inwestycji mieszka-
niowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzier-
żawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie in-
westycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie 
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, finanso-
we zarządzanie projektami z  dziedziny nieruchomości, organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nie-
ruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nierucho-
mości, usługi w  zakresie nieruchomości związane z  zarządzaniem 
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarzą-
dzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu deta-
licznego, usługi związane ze  współwłasnością nieruchomości, wy-
najem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miesz-
kań i  pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie 
nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa 
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownic-
two, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, kon-
serwacja i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy, 
nadzór budowlany, naprawa i  konserwacja budynków biurowych, 
naprawa i  konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budyn-
ków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzenio-
we, usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządza-
nia budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie pro-
jektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem 
garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 
opracowanie projektów technicznych w  dziedzinie budownictwa, 
opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowa-
nie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowa-
nie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicz-
nego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi 
doradztwa technicznego w  zakresie inżynierii budowlanej, usługi 
inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia .

(111) 335182 (220) 2019 10 15 (210) 505664
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) MEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGA BUDOWNICTWO ENERGETYKA
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe będące 
konstrukcjami metalowymi [budownictwo], konstrukcje stalowe 
[budownictwo], 19 beton, betonowe elementy budowlane, domy 
z  prefabrykatów (zestawy do  montażu), budowlane (konstrukcje) 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 36 wynajem biur 
do  coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biuro-
wej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, budowa fabryk, 
budowa falochronów, budowa i  konserwacja rurociągów, budowa 
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budow-
nictwo portowe, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamanio-
wych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa tele-
fonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 

oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,, malowanie, montaż drzwi 
i  okien, montaż i  naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, murarstwo,, nadzór 
budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, rozbiórka budynków, 
tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usłu-
gi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wy-
najem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, 42 opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie budowlane, usługi architek-
toniczne, usługi inżynieryjne, badania w  dziedzinie budownictwa, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury .

(111) 335183 (220) 2019 10 15 (210) 505665
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) MEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .21
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, szkielety ramowe będące 
konstrukcjami metalowymi [budownictwo], konstrukcje stalowe 
[budownictwo], 19 beton, betonowe elementy budowlane, domy 
z  prefabrykatów (zestawy do  montażu), budowlane (konstrukcje) 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 36 wynajem biur 
do  coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biuro-
wej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, budowa fabryk, 
budowa falochronów, budowa i  konserwacja rurociągów, budowa 
i  naprawa magazynów, budowa stoisk i  sklepów targowych, bu-
downictwo portowe, instalowanie i  naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa 
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalo-
wanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, malowanie, montaż 
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór 
budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, rozbiórka budynków, 
tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usłu-
gi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wy-
najem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, 42 opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie budowlane, usługi architek-
toniczne, usługi inżynieryjne, badania w  dziedzinie budownictwa, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury .

(111) 335184 (220) 2019 10 24 (210) 505995
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PLAFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki sa-
nitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów lecz-
niczych, dietetyczna żywność do użytku weterynaryjnego, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do  żywności, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów me-
dycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne 
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i  mineralne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, witaminy i  preparaty witaminowe, lekarstwa, prepa-
raty medyczne, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne, lecznicze środki do  czyszczenia zębów, środki odka-
żające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące 
i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników .
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(111) 335185 (220) 2019 10 24 (210) 506009
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DUO STRES
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki sa-
nitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów lecz-
niczych, dietetyczna żywność do użytku weterynaryjnego, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do  żywności, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów me-
dycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne 
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i  mineralne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, witaminy i  preparaty witaminowe, lekarstwa, prepa-
raty medyczne, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne, lecznicze środki do  czyszczenia zębów, środki odka-
żające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące 
i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników .

(111) 335186 (220) 2019 10 25 (210) 506063
(151) 2020 10 14 (441) 2019 12 23
(732) NAX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAX POWER PRODUCTS
(540) 

(591) czerwony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki mechaniczne, 
kosiarki samobieżne, kosiarki bijakowe, wysokowydajne kosiarki 
bijakowe, mechaniczne kosiarki do  trawników, kosiarki do  zarośli 
(maszyny), elektryczne kosiarki do trawy, kosiarki do trawy (maszy-
ny), kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku 
ogrodniczego, kosiarki żyłkowe (urządzenia do  trawnika i  ogrodu 
zasilane elektrycznie), kosy (maszyny), elektryczne kosy ogrodowe, 
dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych, dmuchawy po-
wietrzne, odśnieżarki, 8 kosiarki ogrodowe ręczne (narzędzia), kosy, 
kosy obsługiwane ręcznie, ręczne kosy do  chwastów, 35 promocja 
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 prowadzenie 
portali internetowych dla osób trzecich, na  serwerach komputero-
wych dla globalnej sieci komputerowej, tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali interneto-
wych do handlu elektronicznego .

(111) 335187 (220) 2019 10 29 (210) 506191
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUTURA
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automa-
tyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, 
gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier elektro-
nicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie za-
warte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 
losujące do  przeprowadzania gier liczbowych, loterii, video loterii, 
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i  mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub 
żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, 
żetony do  gier, urządzenia do  gier hazardowych, 38 zapewnianie 
dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, 
udostępnianie forów on-line do komunikacji w dziedzinie gier elek-
tronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 

zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i  informacji za  pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i  pro-
wadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, video loterii, 
zakładów wzajemnych, obsługa gier w  systemie on-line w  sieci in-
formatycznej, usługi związane z  organizowaniem i  prowadzeniem 
salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych 
i  rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych 
on-line, poprzez Internet i  Intranet, obsługa komputerowych salo-
nów gier, usługi w  zakresie edukacji i  rozrywki, usługi rozrywkowe 
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, 
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier inte-
raktywnych w  trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów 
i  turniejów, w  tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, 
prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, 
gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne 
on-line, działalność sportowa i  rekreacyjna, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, 
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie 
imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), im-
prezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyj-
nych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (wi-
dowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, 
konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, organizowanie konkur-
sów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycz-
nego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, 
publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tek-
stów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elek-
tronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, usługi publi-
kacji elektronicznej, publikacja i  wydawanie informacji o  edukacji, 
imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych 
lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line .

(111) 335188 (220) 2019 10 29 (210) 506196
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lottoland
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automa-
tyczne inne niż na  żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzy-
skie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do  gier 
elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozryw-
ce nie  zawarte w  innych klasach, elektrotechniczne i  elektroniczne 
urządzenia losujące do  przeprowadzania gier liczbowych, loterii, 
videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzeda-
jące i  mechanizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier 
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 za-
pewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie 
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści au-
dio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i pro-
wadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, 
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci infor-
matycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salo-
nów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i roz-
rywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, 
poprzez Internet i  Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, 
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie 
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnia-
nie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych 
w  trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i  turniejów, 
w  tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie 
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier inte-
raktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, 
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działalność sportowa i  rekreacyjna, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie i  prowadzenie wyścigów konnych, obsługa 
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez 
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla 
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier lo-
sowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), 
organizacja i  prowadzenie koncertów, organizacja imprez kultural-
nych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, 
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, 
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wy-
darzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edy-
cja i  dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków 
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, 
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek 
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, 
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, 
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usłu-
gami świadczonymi online .

(111) 335189 (220) 2019 10 29 (210) 506199
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Duży lotek, żeby wygrać trzeba grać!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier 
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydaw-
nictwa periodyczne i  nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty, 
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankie-
ty dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strate-
giczne do  gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, 
zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, 
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry 
towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia 
do  gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące 
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektro-
niczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, lo-
terii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprze-
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier 
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 za-
pewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi 
i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie 
gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści au-
dio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i pro-
wadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, 
zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci infor-
matycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salo-
nów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i roz-
rywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, 
poprzez Internet i  Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, 
usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie 
gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnia-
nie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych 
w  trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i  turniejów, 
w  tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie 
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier inte-
raktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, 
działalność sportowa i  rekreacyjna, organizowanie zawodów spor-
towych, organizowanie i  prowadzenie wyścigów konnych, obsługa 
urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez 
piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla 
dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier lo-
sowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), 
organizacja i  prowadzenie koncertów, organizacja imprez kultural-
nych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów 

edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, 
seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, 
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wy-
darzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edy-
cja i  dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków 
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, 
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek 
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, 
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, 
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usłu-
gami świadczonymi online .

(111) 335190 (220) 2019 11 05 (210) 506464
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 13
(732) VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hematologia
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, apli-
kacje do  pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje 
biurowe i  biznesowe, pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe 
do  zarządzania danymi, aplikacje do  pobrania do  użytku z  telefo-
nami komórkowymi, kodowane programy, programy komputero-
we, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie kom-
puterowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy 
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do ma-
gazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania pro-
jektami, programy komputerowe do  celów edukacji, programy 
komputerowe do  edytowania obrazów, dźwięku i  wideo, oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogra-
mowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do  opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe 
w  dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji 
elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy 
do pobrania, urządzenia do montażu filmów, nagrania wideo z filma-
mi, nagrane płyty DVD z  nagraniami muzycznymi, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami mu-
zycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania au-
dio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagra-
nia multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, 
periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma 
o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, 
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyj-
ne, publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygoto-
wywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, 
produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy od-
bioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów rekla-
mowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketin-
gowe, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe i  marketingo-
we, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie 
sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
medycznym, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 organizowa-
nie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie 
nauk medycznych, organizowanie kongresów i  konferencji w  ce-
lach kulturalnych i  edukacyjnych, przygotowywanie, organizowa-
nie i  prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie 
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warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji 
on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informa-
cja dotycząca edukacji udzielana on-line z  komputerowej bazy da-
nych lub z  Internetu, udostępnianie on-line czasopism o  tematyce 
ogólnej nie  do  pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie  do  pobrania), publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tek-
stów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo 
w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego 
kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych 
dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych 
związanych z  technologią medyczną, organizowanie seminariów 
i  kongresów o  tematyce medycznej, publikacja i  wydawanie prac 
naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia w dzie-
dzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, publikowanie książek, 
wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja nagrań 
dźwięku i  obrazu na  nośnikach dźwięku i  obrazu, usługi z  zakre-
su bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elek-
tronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej online, publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, edycja druków zawierających obrazy i  zdjęcia, innych niż 
do celów reklamowych .

(111) 335191 (220) 2019 11 06 (210) 506472
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASKADA
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automa-
tyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, 
gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier elektro-
nicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie za-
warte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 
losujące do  przeprowadzania gier liczbowych, loterii, video loterii, 
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i  mecha-
nizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub 
żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, 
żetony do  gier, urządzenia do  gier hazardowych, 38 zapewnianie 
dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, 
udostępnianie forów on-line do komunikacji w dziedzinie gier elek-
tronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i  informacji za  pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i  pro-
wadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, video loterii, 
zakładów wzajemnych, obsługa gier w  systemie on-line w  sieci in-
formatycznej, usługi związane z  organizowaniem i  prowadzeniem 
salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych 
i  rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych 
on-line, poprzez Internet i  Intranet, obsługa komputerowych salo-
nów gier, usługi w  zakresie edukacji i  rozrywki, usługi rozrywkowe 
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, 
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier inte-
raktywnych w  trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów 

i  turniejów, w  tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, 
prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, 
gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne 
on-line, działalność sportowa i  rekreacyjna, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, 
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie 
imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), im-
prezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyj-
nych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (wi-
dowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii, 
konkursów edukacyjnych i  rozrywkowych, organizowanie konkur-
sów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycz-
nego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, 
publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tek-
stów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elek-
tronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, 
publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, usługi publi-
kacji elektronicznej, publikacja i  wydawanie informacji o  edukacji, 
imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych 
lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line .

(111) 335192 (220) 2019 11 07 (210) 506521
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM DEVELOPMENT
(540) 

(591) złoty
(531) 29 .01 .02, 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .01 .18
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, materiały metalowe do  budowy szlaków 
kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe dla potrzeb budownic-
twa, usług remontowych, naprawy i konserwacji obiektów budow-
lano-mieszkaniowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło 
budowlane, półfabrykaty drewniane dla budownictwa, budynki 
przenośne niemetalowe, ukończone budynki z  materiałów nie-
metalowych, 35 usługi w  zakresie organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowania 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, usługi organizowania, prowadzenia 
i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie nieruchomo-
ści, usługi zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, 
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  zagospo-
darowania, do  sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania 
targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, usługi organi-
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, usługi wy-
najmowania powierzchni na  cele reklamowe, usługi prowadzenia 
agencji importowo-eksportowych na  rzecz osób trzecich i  pośred-
nictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami, artykułami 
i technologiami, usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 
usługi inwestora budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-organi-
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zacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w  zakresie 
organizacji i  zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwesty-
cyjnych polegających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usłu-
gi wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, usługi 
pośrednictwa w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lo-
kali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny nieruchomości,, usługi 
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowych, usługi administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w  zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi i  gruntami, pośrednictwo w  nabywaniu, sprzedaży, 
najmie domów, lokali i  powierzchni użytkowej, usługi w  zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przed-
siębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania 
koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie: budow-
nictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i  nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowie i/lub przygo-
towaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie budowa-
nia lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruktu-
rą, usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem 
obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych od  fazy pozyskiwania 
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej po-
zyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wyko-
nawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania 
lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i  mon-
tażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji bu-
dynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, udzielanie informacji bu-
dowlanych, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc par-
kingowych, wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych, 
wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkin-
gowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi 
projektowe w  zakresie budownictwa, usługi w  zakresie: przepro-
wadzania inspekcji budynków, doradztwa dotyczącego organizacji 
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 
analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie 
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji 
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, eks-
pertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych 
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi 
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowla-
nego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego 
wraz z  infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów 
technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w  zakresie: 
ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania traw-
ników, 45 usługi doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, usługi 
ochrony mienia .

(111) 335193 (220) 2019 11 21 (210) 507030
(151) 2020 11 20 (441) 2020 07 20
(732) SEALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEAL ART
(540) 

(531) 02 .09 .14, 02 .09 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria i  wyroby jubilerskie, pudełka na  biżuterię 
[szkatułki lub puzderka], kółka na klucze z metali szlachetnych, kółka 

na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, breloczki do kluczy, 16 
materiały i środki dla artystów, materiały piśmienne, papier i karton, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje 
do  użytku artystycznego, obrazy artystyczne, pędzle malarskie dla 
artystów, pastele dla artystów, ołówki dla artystów, pióra dla arty-
stów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauka rysowania, nauka 
malowania, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne 
związane z  architekturą, usługi edukacyjne w  zakresie grafiki kom-
puterowej, wystawy sztuki, 42 projekty architektoniczne, usługi ar-
chitektoniczne i inżynieryjne, usługi artystów grafików .

(111) 335194 (220) 2019 11 25 (210) 507172
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GET BAG
(540) 

(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 8 torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, 
torby na narzędzia [wyposażone], 9 torby sportowe przystosowane 
[profilowane] do  kasków ochronnych, torby antystatyczne, 21 tor-
by izotermiczne, 22 torby i  worki do  pakowania, przechowywania 
i transportu, worki .

(111) 335195 (220) 2019 12 04 (210) 507618
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) Redstone Haute Couture Company Ltd ., Shenzen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIADA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, środki do czyszcze-
nia zębów, drewno zapachowe, kosmetyki dla zwierząt, środki od-
świeżające powietrze [zapachowe], mydła toaletowe, środki czysz-
czące do  celów gospodarstwa domowego, pasty do  skór, środki 
ścierne i polerskie, olejki eteryczne, 9 automaty biletowe, urządzenia 
do  kontroli frankowania, wykrywacze fałszywych monet, urządze-
nia do  rejestrowania czasu, urządzenia krawieckie do  zaznaczania 
rąbków, maszyny faksymilowe, przyrządy do  pomiaru wagi, miary, 
elektroniczne tablice wyświetlające, telefony bezprzewodowe, urzą-
dzenia kinematograficzne, wykrywacze [detektory], cewki elektrycz-
ne, transformatory elektryczne, układy scalone, kryształy galenitu 
[detektory], urządzenia zdalnego sterowania, włókna przewodzące 
światło [optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światło-
wody]], ekrany wideo, urządzenia elektrodynamiczne do  zdalnego 
sterowania zwrotnicami kolejowymi, ochronniki przepięciowe, elek-
trolizery, gaśnice, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, alarmy, łańcuszki 
do binokli, etui na okulary, włączając etui na okulary przeciwsłonecz-
ne, oprawki do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, baterie 
elektryczne, filmy rysunkowe animowane, owoskopy [prześwietlarki 
jaj], 14 metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
kasetki na  biżuterię [szkatułki], broszki [biżuteria], zawieszki [biżu-
teria], biżuteria i  wyroby jubilerskie, biżuteria ze  szkła sztrasowego 
[biżuteria wieczorowa], szpilki do krawatów, zegary, zegarki, pudełka 
do  eksponowania zegarków, 18 wykończenia i  dekoracje ze  skóry 
do mebli, sznurówki skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, 
laski, kijki marszowe i trekkingowe, skóra kozia, skóry zwierzęce, tor-
by, bagaż, plecaki, torby na zakupy, aktówki, torebki, torby podróżne, 
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teczki, walizy, kufry bagażowe, kosmetyczki bez wyposażenia, etui 
na  klucze, portfele, podróżne torby na  ubrania, walizki, okładziny 
do mebli ze skóry, okrycia dla zwierząt, 25 odzież, okrycia wierzchnie 
[odzież], dzianina [odzież], kurtki, spódnice, koszule, sukienki, palta, 
odzież ze skóry, koszulki z krótkim rękawem, prochowce, kurtki pu-
chowe, szaliki, paski [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], kostiumy 
kąpielowe, odzież przeciwdeszczowa: stroje na maskaradę, obuwie, 
czapki [nakrycia głowy], wyroby pończosznicze, rękawiczki [odzież], 
szale, majtki dziecięce [odzież], sukienki do tańca, botki, paski skórza-
ne [odzież], ornaty, szarfy [do ubrania], kwefy, podwiki, manipularze 
[liturgia], czepki pod prysznic, maski na oczy do spania, alby, suknie 
ślubne, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], garnitury, piżamy, 
35 reklama zewnętrzna, dekoracja wystaw sklepowych, reklama, 
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji importowo-
-eksportowych, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, 
usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, komputerowe 
zarządzanie plikami, obróbka tekstów, audyt działalności gospo-
darczej, wypożyczanie stoisk handlowych, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, wynajem dystrybutorów automatycznych, poszukiwania 
w zakresie patronatu .

(111) 335196 (220) 2019 12 17 (210) 508166
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 09
(732) LEVANT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Champion
(540) 

(591) zielony, złoty
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 jogurty, kefiry, koktajle mleczne, kremy na bazie ma-
sła, kwaśna śmietana, masło, mleczne produkty, mleko, mleko sfer-
mentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w prosz-
ku, napoje mleczne z  przewagą mleka, serwatka, śmietana, zsiadłe 
mleko, twarogi oraz napoje na bazie jogurtu „Ayran”, 30 napoje cze-
koladowe z  mlekiem, napoje kawowe z  mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy .

(111) 335197 (220) 2019 12 06 (210) 507712
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zelów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eva Herbal Beauty
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 05 .05 .19, 05 .05 .20, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 
26 .01 .01, 26 .01 .15
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i  perfumeryjne do  pielęgnacji 
twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów .

(111) 335198 (220) 2019 12 19 (210) 508282
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24

(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA 
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDINA
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 20 meble łazienkowe .

(111) 335199 (220) 2019 12 24 (210) 508479
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR LUBLIN
(540) 

(531) 03 .04 .13, 24 .01 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 41 zawody sportowe (organizowanie) .

(111) 335200 (220) 2019 12 31 (210) 508597
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) PROMPTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMPTER
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 20 .05 .07, 02 .03 .30, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania kompu-
terowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i  aplikacje do  urzą-
dzeń przenośnych, oprogramowanie do  analizy i  przetwarzania 
danych, utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, dane zapisane 
elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, komputery, 
42 usługi doradztwa informatycznego, pisanie programów kompu-
terowych, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie por-
tali sieciowych, projektowanie stron internetowych, hosting portali 
sieciowych, zarządzanie stronami internetowymi dla osób trzecich, 
udostępnianie wyszukiwarek internetowych, obsługiwanie wyszuki-
warek internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek interne-
towych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie i  opracowywanie systemów kompu-
terowych, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych 
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komputerowych, instalowanie programów komputerowych, prze-
chowywanie danych za pomocą łańcucha blokowego (blockchain), 
certyfikacja danych za pomocą łańcucha blokowego (blockchain) .

(111) 335201 (220) 2019 12 23 (210) 508416
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) STANEK GRZEGORZ, Proszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FURGO
(510), (511) 1 żrące środki, kwasy, oczyszczanie (preparaty do-), beton 
(środki chemiczne do napowietrzania-), konserwacja betonu (środki 
do-), z wyjątkiem farb i olejów, przemysł (preparaty chemiczne dla-), 
spoiwa (preparaty impregnujące-), z wyjątkiem farb .

(111) 335202 (220) 2019 12 24 (210) 508441
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM . 
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUANTUMAGRARIAN
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 programy komputerowe przeznaczone do zwiększania 
wydajności pracy w gospodarstwie rolnym .

(111) 335203 (220) 2015 08 20 (210) 446144
(151) 2019 03 01 (441) 2015 11 23
(732) DUTKA PIOTR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sQra
(540) 

(531) 03 .07 .03, 03 .07 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 9 skórzane etui na  tablety, skórzane etui na  telefony 
komórkowe, skórzane pokrowce na smartfony, torby na aparaty fo-
tograficzne, torby do  noszenia komputerów, torby na  laptopy, etui 
na  okulary, 18 aktówki, dyplomatki aktówki na  dokumenty aktów-
ki, teczki, aktówki wykonane z  imitacji skóry, aktówki wykonane 
ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skór] arty-
kuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, brezentowe torby 
na  zakupy, chusty do  noszenia niemowląt, duże, lekkie torby spor-
towe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej 
skóry, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, etui do kart kredyto-
wych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety 
okresowe, etui na  karty kredytowe etui na  karty Kredytowe wyko-
nane ze skóry, etui na karty kredytowe z  imitacji skóry, etui na kar-
ty [portfele], etui na  karty [wyroby skórzane], etui na  klucze, etui 
na  klucze wykonane ze  skóry, etui na  klucze z  imitacji skóry, etui 
na  krawaty, etui na  prawo jazdy, etui na  wizytówki, etui z  imitacji 
skóry, futerały na  przybory do  golenia sprzedawane bez wyposa-
żenia, futerały przenośne na  dokumenty, futerały w  postaci etui 
na klucze Japońskie, saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), koper-
tówki, kopertówki [małe torebki], koperty ze  skóry do  pakowania, 
kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki [saszetki 
na  przybory toaletowe], kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, 
kuferki na  kosmetyki [puste], kuferki na  kosmetyki sprzedawane 
bez wyposażenia, kuferki na  przybory toaletowe sprzedawane bez 
wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i  torby podróżne, kufry, wa-
lizki, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe damskie 
torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla 
mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, myśliwskie worki 
[akcesoria do  polowań], niewielkie torby podróżne, nosidełka dla 
niemowląt do  noszenia na  ciele, nosidełka do  noszenia niemowląt 
przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, oprawki na  etykietki 

do bagażu, paski do torebek na ramię, pasy do bagażu, plastikowe 
etykiety na bagaż, plecaki, plecaki dla wędrowników, plecaki do no-
szenia niemowląt, plecaki małe, plecaki na kółkach, plecaki sporto-
we, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, 
podręczne torby do samolotu, podróżne kufry, podróżne pokrowce 
na krawaty, podróżne pudła na kapelusze, podróżne torby, podróżne 
torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, 
pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na mo-
nety, pojemniki na  wizytówki, pokrowce do  garniturów, pokrowce 
na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce podróżne na ubrania, po-
krowce [worki] na sprzęt, portfele, portfele do przypinania na pasku, 
portfele na  karty, portfele na  karty kredytowe, portfele na  karty 
wizytowe, portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele 
z metali szlachetnych, portfele z przegródkami na karty, portmonet-
ki, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki na drobne 
z metali szlachetnych, portmonetki na monety nie z metali szlachet-
nych, portmonetki (nie  z  metali szlachetnych), portmonetki niewy-
konane z  metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki 
wielofunkcyjne, portmonetki (wyroby ze skóry), portmonetki z me-
tali szlachetnych, portmonetki z siatki oczkowej, przywieszki do ba-
gażu, pudełka z kosmetykami do makijażu, pudła skórzane na kape-
lusze, rączki walizek Randsels (japońskie tornistry szkolne), sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy 
osobistych, sakiewki na  klucze, sakiewki skórzane, sakwy, saszetki 
biodrowe, saszetki męskie, składane teczki skórzane etui na  karty 
kredytowe, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kre-
dytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skórzane walizki 
podróżne, sportowe torby, stelaże na plecy do noszenia dzieci, szkoc-
kie torebki futrzane lub skórzane [sporran], szkolne torby, szkolne 
tornistry, sznurkowe siatki na zakupy, teczki, teczki i aktówki, teczki 
na dokumenty, teczki na prace plastyczne [futerały], teczki ze skóry, 
teki dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby alpinistycz-
ne, torby biwakowe, torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby 
do  pracy, torby gimnastyczne, torby i  portfele skórzane, torby ku-
rierskie, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby na akcesoria 
do  przewijania, torby na  buty, torby na  garnitur, torb na  garnitury, 
koszule i  sukienki, torby na  jednodniowy pobyt, torby na  kółkach, 
torby na książki, torby na narzędzia (puste), torby na narzędzia [pu-
ste] motocyklowe, torby na obuwie, torby na odzież sportową, torby 
na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze wyciecz-
ki, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, 
torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy 
na kółkach, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy 
wykonane ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi kółkami, torby 
pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby podręczne do sa-
molotu, torby podręczne na odzież sportową, torby podróżne, torby 
podróżne na buty, torby podróżne o małej objętości, torby podróż-
ne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne 
[wyroby skórzane], torby [pokrowce] na  ubrania do  podróży, torby 
przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby 
skórzane na narzędzia bez zawartości, torby sportowe, torby szkol-
ne na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, 
torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie wal-
ca, torby wodoodporne, torby wykonane ze  skóry, torby z  imitacji 
skóry, torby ze sznurka na zakupy, torebki, torebki damskie, torebki 
do noszenia przy pasku, torebki do ręki, torebki-kuferki (Boston bag], 
torby na buty, torby na garnitur, torb na garnitury, koszule i sukien-
ki, torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby na książki, 
torby na narzędzia (puste), torby na narzędzia [puste] motocyklowe, 
torby na obuwie, torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra 
[nerki], torby na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby na ramię, 
torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, 
torby na  zakupy na  dwóch kółkach, torby na  zakupy na  kółkach, 
torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane 
ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi kółkami, torby pamiątko-
we, torby plażowe, torby płócienne, torby podręczne do samolotu, 
torby podręczne na odzież sportową, torby podróżne, torby podróż-
ne na buty, torby podróżne o małej objętości, torby podróżne [pod-
ręczne], torby podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne [wyroby 
skórzane], torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby przenośne, 
torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby skórzane 
na narzędzia bez zawartości, torby sportowe, torby szkolne na książ-
ki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torby typu 
kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w  kształcie walca, torby 
wodoodporne, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torby 
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ze sznurka na zakupy, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia 
przy pasku, torebki do ręki, torebki męskie, torebki na biodra [nerki], 
torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki paski, torebki-
-paski na biodra, torebki podróżne, torebki, portmonetki i portfele, 
torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki wykonane z imitacji 
skóry, torebki wykonane ze skóry, tornistry szkolne, uniwersalne tor-
by gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe, walizeczki, walizki, 
walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na kółkach, walizki 
na  pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizy, 
walizy podróżne, worki marynarskie, worki marynarskie na podróż, 
worki podróżne, worki, sakiewki, zawieszki, etykiety bagażowe, za-
wieszki, etykiety na  bagaż [wyroby ze  skóry], bilonówki, 25 paski, 
szelki, czapki, ubrania .

(111) 335204 (220) 2019 10 18 (210) 505816
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 17
(732) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-
PRZETWÓRCZE GAL L .P .M .Ł . MAREK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAL
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne, olejki ko-
smetyczne, pomadki do ust, 5 leki, witaminy, suplementy diety, su-
plementy odżywcze i  dietetyczne, produkty dietetyczne do  celów 
medycznych, tran, 29 oleje jadalne, 30 żelki [wyroby cukiernicze], 
cukierki, lizaki, miód, produkty pszczele: pyłek pszczeli, mleczko 
pszczele, kit pszczeli, propolis, 35 usługi w zakresie sprzedaży hur-
towej i  detalicznej takich towarów jak: kremy kosmetyczne, maści 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne, pomadki do  ust, leki, witaminy, 
suplementy diety, suplementy odżywcze i  dietetyczne, produkty 
dietetyczne do celów medycznych, tran, oleje jadalne, żelki [wyroby 
cukiernicze], cukierki, lizaki, miód, pyłek pszczeli, mleczko pszczele, 
kit pszczeli, propolis .

(111) 335205 (220) 2014 12 10 (210) 436677
(151) 2020 12 31 (441) 2015 03 30
(732) SKĄPSKI ŁUKASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOCZNIA SZCZECIŃSKA IM . ADOLFA WARSKIEGO
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olej-
ki aromatyczne, balsamy, barwniki do  celów kosmetycznych, bazy 
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki 
do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty 
do użytku osobistego, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki 
esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, maseczki kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do  paznokci, 
lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maseczki kosmetyczne, maści do  celów kosmetycznych, mgiełki 
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od ce-
lów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, preparaty 
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do  celów kosme-
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, odżyw-
ki do  włosów, płyny do  układania włosów, preparaty do  układania 
włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, 
preparaty do  pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfu-
my, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, 
płyny do  pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po  gole-
niu, pomadki do  ust, pomady do  celów kosmetycznych, preparaty 
do  ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do  opalania, preparaty 

kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, 
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed 
słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki, 
środki do  czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, świece zapachowe, produkty toaletowe, wody toaletowe, 
wody lawendowe, przybory toaletowe, tusze do  rzęs, wazelina ko-
smetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do ma-
sażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, 
peelingi do masażu, oliwki do masażu, zestawy kosmetyków .

(111) 335206 (220) 2020 01 07 (210) 508728
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mazurska Manufaktura Alkoholi
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohole wysokoprocentowe .

(111) 335207 (220) 2020 01 17 (210) 509139
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) M .B .MARKET LTD .-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MB PUR
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane do produkcji poliure-
tanów .

(111) 335208 (220) 2020 02 08 (210) 509992
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) NOVIA BLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cosmo Stones
(540) 

(591) czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .08
(510), (511) 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do  użytku 
osobistego, biżuteria w tym kolczyki, pierścionki, bransoletki, naszyj-
niki, wyroby jubilerskie, zegarki, części i akcesoria do biżuterii, części 
i akcesoria do zegarków, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki .

(111) 335209 (220) 2020 02 24 (210) 510551
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) KOMAR ALICJA MSQ COMPANY, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSQUITO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(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 
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[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, dłu-
gie szale damskie, szale [tylko z  trykotu], szale i  chusty na  głowę, 
szaliki do  zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty 
dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], 
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obu-
wie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie 
gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie 
sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki [obu-
wie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obu-
wie na polowania, obuwie do golfa, obuwie do wspinaczki, obuwie 
dla mężczyzn, obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obu-
wie dla niemowląt, obuwie do  uprawiania sportów, obuwie do  ło-
wienia ryb, obuwie wykonane z  drewna, obuwie na  plażę, obuwie 
wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, 
kalosze [wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty trenin-
gowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycz-
nego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy do  obuwia łączące 
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji, 
35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi w  zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hur-

towej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie artykułów odzieżowych, marketing internetowy, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży de-
talicznej w  zakresie obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
akcesoriów do  odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie ak-
cesoriów do  odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie dodat-
ków do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków 
do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nakryć głowy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie akcesoriów torebek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie odzieży sportowej, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie odzieży sportowej, usługi współpracy z blogerami, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga .

(111) 335210 (220) 2020 02 24 (210) 510554
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) STĄŻKA-GAWRYSIAK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DYLEMATKI
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i video, filmy, 
e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały 
do pobrania, 16 książki, książki dotyczące tematyki zdrowia psychicz-
nego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, 35 publikowanie tekstów 
reklamowych, usługi reklamowe, organizowanie kampanii reklamo-
wych, usługi w  zakresie marketingu i  prezentacji, dostarczanie in-
formacji w sieci Internet, publikowanie materiałów elektronicznych 
w sieci Internet, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z te-
matyką zdrowia psychicznego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, 
organizowanie grup dyskusyjnych związanych z  tematyką zdrowia 
psychicznego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów w  tym w  trybie online, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w tym w trybie online, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów w sieci Internet, publikowanie tekstów w try-
bie online, prowadzenie blogów, wydawanie i publikowanie książek, 
zwłaszcza dotyczących tematyki zdrowia psychicznego, wychowa-
nia dzieci, rodzinnej .

(111) 335211 (220) 2020 02 24 (210) 510555
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 
I TURYSTYCZNYCH PUHIT W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL BORUTA
(540) 

(591) czarny, bordowy
(531) 01 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, administrowanie 
nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie bielizny, praso-
wanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 organizacja i rezerwacja 
podróży, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 41 świadczenie 
usług w  dziedzinie rekreacji, nauczania, usług wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, re-
stauracje dla turystów .

(111) 335212 (220) 2020 02 24 (210) 510556
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
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(732) ORLIK & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLIK & PARTNERS LAW BUSINESS & MORE
(540) 

(591) szary, ciemnoczerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .25
(510), (511) 35 badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie prowadzenia i  zarządzania działalnością go-
spodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie informacji o  działalności gospodarczej, wywiad 
gospodarczy, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w  zakresie 
audytu i księgowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, wyceny handlowe, eksper-
tyzy w  zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, sortowanie i systematyzacja danych 
w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, 41 edukacja w  zakresie problematyki prawnej, nauczanie 
w  zakresie problematyki prawnej, usługi instruktażowe, organizo-
wanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, 
sympozjów i  zjazdów, pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
reklamowe i  książek, publikacje elektroniczne on-line książek i  pe-
riodyków, usługi w zakresie tłumaczeń językowych, tłumaczenia, 45 
usługi prawne, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, doradztwo prawne, egzekwowanie praw do  wła-
sności intelektualnej, badania prawne, kompilacja informacji praw-
nych, mediacje, usługi arbitrażu, ekspertyz, opinii i analiz prawnych, 
doradztwo i  nadzór w  zakresie własności intelektualnej, wycena 
własności intelektualnej, usługi prawne w  zakresie rejestrowania 
nazw domen, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów 
komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjo-
nowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo, monitorowa-
nie praw własności intelektualnej do  celów doradztwa prawnego, 
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, pośrednictwo w  procedurach prawnych, przygotowy-
wanie raportów prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu 
zapewnienia zgodności z  prawami i  regulacjami, udostępnianie in-
formacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony in-
ternetowej, usługi adwokackie, usługi prawne w zakresie testamen-
tów, windykacja należności i odzyskiwanie długów .

(111) 335213 (220) 2020 02 24 (210) 510557
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) WIZJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobiPrzedszkole
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy kom-
puterowe nagrane programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 
aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, 42 projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-) .

(111) 335214 (220) 2020 02 24 (210) 510559
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 
I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HOSTEL NH
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, administrowanie 
nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie bielizny, praso-
wanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 organizacja i rezerwacja 
podróży, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 41 świadczenie 
usług w  dziedzinie rekreacji, nauczania, usług wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, re-
stauracje dla turystów .

(111) 335215 (220) 2020 02 24 (210) 510561
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) STĄŻKA-GAWRYSIAK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, czerwony, szary
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i video, filmy, 
e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały 
do pobrania, 16 książki, książki dotyczące tematyki zdrowia psychicz-
nego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, 35 publikowanie tekstów 
reklamowych, usługi reklamowe, organizowanie kampanii reklamo-
wych, usługi w  zakresie marketingu i  prezentacji, dostarczanie in-
formacji w sieci Internet, publikowanie materiałów elektronicznych 
w sieci Internet, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z te-
matyką zdrowia psychicznego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, 
organizowanie grup dyskusyjnych związanych z  tematyką zdrowia 
psychicznego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów w  tym w  trybie online, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w tym w trybie online, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów w sieci Internet, publikowanie tekstów w try-
bie online, prowadzenie blogów, wydawanie i publikowanie książek, 
zwłaszcza dotyczących tematyki zdrowia psychicznego, wychowa-
nia dzieci, rodzinnej .

(111) 335216 (220) 2020 02 24 (210) 510564
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) WIZJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobiDziennik
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, 42 projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego .

(111) 335217 (220) 2020 02 24 (210) 510568
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 
I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H PUHiT Kraków 1952
(540) 

(531) 05 .03 .06, 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, administrowanie 
nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie bielizny, praso-
wanie bielizny, malowania, tapetowanie, 39 organizacja i rezerwacja 
podróży, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 41 świadczenie 
usług w  dziedzinie rekreacji, nauczania, usług wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, re-
stauracje dla turystów .

(111) 335218 (220) 2020 02 24 (210) 510569
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medifit
(510), (511) 10 fartuchy dla personelu medycznego, spódnice dla 
personelu medycznego, bluzy dla personelu medycznego, spodnie 
dla personelu medycznego, sukienki dla personelu medycznego, 
garsonki dla personelu medycznego, żakiety dla personelu medycz-
nego, garnitury dla personelu medycznego, marynarki dla personelu 
medycznego .

(111) 335219 (220) 2020 02 24 (210) 510571
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) WIZJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobiBiblioteka
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, 42 projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego .

(111) 335220 (220) 2020 02 24 (210) 510572
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 
I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL GRAND FELIX
(540) 

(531) 01 .01 .04, 01 .01 .10, 27 .05 .01

(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, administrowanie 
nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie bielizny, praso-
wanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 organizacja i rezerwacja 
podróży, organizowanie i  prowadzenie wycieczek, 41 świadczenie 
usług w  dziedzinie rekreacji, nauczania, usług wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, re-
stauracje dla turystów .

(111) 335221 (220) 2020 02 24 (210) 510581
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM FUNDACJA
(540) 

(591) czarny, niebieski, różowy
(531) 09 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 inwestowanie funduszy na cele charytatywne, organi-
zacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatyw-
ne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie 
funduszy na  cele charytatywne, organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 usługi edukacyj-
ne dotyczące zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, 44 udzielanie 
informacji zdrowotnej, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, usługi 
informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze i  infor-
macyjne w  dziedzinie zdrowia, 45 usługi informacyjne w  zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia .

(111) 335222 (220) 2020 02 24 (210) 510585
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) RAMUS WOJCIECH PAWEŁ VITAMINS&MORE, Kąty 
Węgierskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAMINS AND MORE
(540) 

(591) żółty, zielony, niebieski
(531) 01 .03 .01, 01 .03 .06, 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
suplementy diety .

(111) 335223 (220) 2020 02 25 (210) 510604
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) EUROBIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGO CHEM
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(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 01 .01 .01, 01 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do  impregnacji wodoodpornej 
murów, dodatki chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej, 
zwłaszcza powierzchni betonowych, gipsowych i  tynków mineral-
nych, mieszanki uodparniające na czynniki pogodowe do impregnacji 
betonu, impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków, powło-
ki ochronne do  impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków, 
preparaty chemiczne dla przemysłu, chemikalia organiczne do czysz-
czenia, 3 środki toaletowe, środki czyszczące, środki nawilżające, środ-
ki do  demakijażu, środki oczyszczające skórę, środki odświeżające 
powietrze, środki zapachowe do  pomieszczeń, środki do  usuwania 
plam, środki do polerowania mebli, środki do czyszczenia rąk, środki 
do czyszczenia toalet, środki do usuwania kamienia, środki ochronne 
do prania, środki do zmywarek, środki czyszczące do celów do gospo-
darstwa domowego, środki do czyszczenia okien, środki do polerowa-
nia podłóg i mebli, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego 
i przemysłowego, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i po-
lerowania skóry i butów, środki do usuwania lakierów, mydła dezyn-
fekujące, oleje czyszczące, papier polerujący, papier ścierny, woski 
do parkietów, pasty do butów, pasty do podłóg, preparaty do udraż-
niania rur, sole wybielające, środki do szorowania, produkty toaletowe, 
mydło przemysłowe, przemysłowe środki ścierne .

(111) 335224 (220) 2020 02 25 (210) 510605
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet card
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 35 ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z  konta, 
statystyczne zestawienia, 36 analizy finansowe, emisja kart kredy-
towych, informacje finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych 
za  pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, zarządzanie finansami .

(111) 335225 (220) 2020 02 25 (210) 510606
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet mobile

(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 36 bankowość online, informacje finansowe, przetwarza-
nie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarza-
nie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, zarządzanie 
finansami .

(111) 335226 (220) 2020 02 25 (210) 510607
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) TENSTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERG
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], 
gazety, kalendarze, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały 
drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [note-
sy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], 
podręczniki [książki], publikacje drukowane, 35 agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w  reklamie, doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, 
ekonomiczne prognozy, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów han-
dlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne zestawienia, 
usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi public relations, 41 do-
radztwo zawodowe, informacja o  edukacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, sprawdziany edukacyjne .
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(111) 335227 (220) 2020 02 25 (210) 510608
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) ALLMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allmix
(540) 

(591) granatowy, żółty, fioletowy, niebieski, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, biurowe, szkolne, 30 kawa, her-
bata, słodycze, cukier, 32 woda mineralna, napoje owocowe, soki 
owocowe, 39 transport, pakowanie towarów, składowanie towarów .

(111) 335228 (220) 2020 02 25 (210) 510609
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) TENSTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tenstep academy
(540) 

(591) bordowy, czerwony, niebieski
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], 
gazety, kalendarze, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały 
drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [note-
sy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], 
podręczniki [książki], publikacje drukowane, 35 agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w  komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w  dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w  reklamie, doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, 
ekonomiczne prognozy, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów han-
dlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne zestawienia, 
usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi public relations, 41 do-
radztwo zawodowe, informacja o  edukacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, sprawdziany edukacyjne .

(111) 335229 (220) 2020 02 25 (210) 510610
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) CZACHNOWSKA ANETA ANE-GRANIT, Adamowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANE-GRANIT

(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: elementy i wyro-
by z kamienia obrabiane i surowe: nagrobki, tablice i pomniki, wazo-
ny, blaty meblowe, stoły, okładzin murów oraz powierzchni płaskich, 
stopnie, podstopnie, cokoły, płytki, elementy kominków, płyty chod-
nikowe, parapety, elementy ogrodzeń, posadzki, kruszywa, 37 usługi 
budowlane: układanie okładzin kamiennych oraz wyrobów i elemen-
tów kamieniarskich, montaż nagrobków i pomników, 39 usługi trans-
portowe: przewożenie kruszyw, wypożyczanie pojazdów specjali-
stycznych, załadunek i  wyładunek kruszyw, przewożenie kamienia, 
wyrobów i elementów kamieniarskich, 40 usługi obróbki surowców 
mineralnych-granitu: płomieniowanie, szlifowanie, polerowanie, sa-
tynowanie, cięcie kamienia, frezowanie i wiercenie, klejenie elemen-
tów z kamienia, kucie i rzeźbienie .

(111) 335230 (220) 2020 02 25 (210) 510611
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) LEWAŃSKI JAROSŁAW GOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lewański
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 18 torby, portfele, siatki na zakupy, torby na zakupy, wizy-
towniki, walizy, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki, tornistry 
szkolne, bigle do torebek, torebki, torby turystyczne, torby sportowe, 
torby podróżne, torby plażowe, torby na zakupy, torby na kółkach, 
torby (koperty, woreczki) ze  skóry, do  pakowania teki, dyplomatki, 
skórzane pasy, portmonetki, portfele, plecaki, parasolki, kuferki, ku-
ferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróż-
ne, etui na klucze, aktówki, teczki .

(111) 335231 (220) 2020 02 25 (210) 510612
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) WOŹNIAK JAROSŁAW, Kopacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSOBUS
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 18 .01 .07, 18 .01 .08, 18 .01 .09, 18 .01 .14, 18 .01 .23, 27 .05 .01, 
29 .01 .13
(510), (511) 39 transport pasażerów .

(111) 335232 (220) 2020 02 25 (210) 510617
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) M2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m2g
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 05 .01 .16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pienięż-
ne i bankowe, usługi inwestycyjne, usługi, finansowo-inwestycyjne, 
usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, finansowe i inwestycyjne usłu-
gi, konsultacyjne, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatni-
cze, informacja finansowa,, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie finansów .
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(111) 335233 (220) 2020 02 25 (210) 510618
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pistacchiolero
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do  lodów spożyw-
czych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słody-
cze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musy owocowe [sosy], 43 kawiarnie, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 335234 (220) 2020 02 25 (210) 510621
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
(732) SOCZEWKA JAN FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAR-BUD, 
Stok Lacki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAR-BUD
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, 
19 materiały budowlane niemetalowe, 36 wynajem nieruchomości, 
wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie najmu nierucho-
mości na  wynajem, usługi w  zakresie nieruchomości, pobieranie 
czynszów, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzch-
ni biurowych, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem lokali 
na  cele biurowe, 37 budownictwo, wynajem narzędzi, instalacji 
i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwa-
cyjnego, wynajem maszyn do pompowania betonu, wynajem narzę-
dzi budowlanych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem 
elektrycznym, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wy-
burzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa 
budynków służby zdrowia, budowa obiektów publicznych, budowa 
obiektów medycznych, budowa konstrukcji podziemnych, budowa 
sieci transportu podziemnego, budowa szpitali, 39 transport, trans-
port samochodowy, przewożenie i  dostarczanie towarów, usługi 
transportowe, usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przepro-
wadzkowe, usługi dźwigów, usługi wynajmu związane z transportem 
i  magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu, wynajem 
samochodów, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i  pojemni-
ków do  magazynowania i  transportu, wynajem miejsc magazyno-
wych, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem kontenerów, 
wypożyczanie środków transportu, wynajem przyczep, parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych .

(111) 335235 (220) 2020 02 25 (210) 510623
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) ESPPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPPOL TRADE
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01
(510), (511) 35 usługi importowe i  eksportowe, usługi pośrednic-
twa handlowego na  rzecz firm krajowych i  zagranicznych, usługi 
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub sklepach, stacjach pa-
liw, poprzez agentów oraz za  pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: ropa naftowa, paliwa stałe, ciekłe, gazowe 
oraz produkty pochodne, biokomponenty do paliw i olejów, usługi 
prowadzenia sprzedaży na terenie stacji paliwowych następujących 
towarów: artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
wyroby tytoniowe, artykuły papiernicze, przemysłowe i kosmetyki, 
oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samocho-
dowych, środki konserwujące, antykorozyjne i  preparaty pielęgna-
cyjne do pojazdów, części i akcesoria samochodowe, usługi konsul-
tingowe zakresie obrotu ropą naftową i paliwami ropopochodnymi, 
usługi w  zakresie marketingu i  prezentacji towarów i  usług, usługi 

reklamowe i  promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w  celach handlowych, promocyjnych i  reklamowych, doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, usługi badania rynku, 37 usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji paliw: tankowanie i obsługa, usługi motoryzacyjne prowadzone 
na stacjach paliw: kompleksowa obsługa samochodów i motocykli, 
naprawa, konserwacja, czyszczenie, smarowanie i  polerowanie po-
jazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe 
i  lakiernicze, serwis ogumienia, wymiana, naprawa i  wulkanizacja 
opon, wyważanie kół samochodowych, usługi myjni samochodo-
wych, 39 usługi transportowe i  spedycyjne, towarowy transport 
drogowy, kolejowy, rzeczny i  morski pojazdami specjalistycznymi 
i  uniwersalnymi, transport poprzez rurociągi, składowanie, maga-
zynowanie, przechowywanie ropy naftowej, paliw płynnych i gazo-
wych, usługi w zakresie przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, 
dystrybucji i dostarczania paliw, usługi w zakresie tworzenia i utrzy-
mywania obowiązkowych zapasów paliw w  sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego, usługi informacyjne i  pośrednictwo 
w zakresie transportu i spedycji, usługi w zakresie odbioru, groma-
dzenia, transportu i składowania odpadów przemysłowych i złomu, 
odprowadzanie ścieków, wypożyczanie pojazdów .

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) 049870 (180) 2031 04 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 058749 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 067512 (180) 2030 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 071152 (180) 2031 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 071343 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 071372 (180) 2031 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 071650 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 071666 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 071676 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 071682 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 071705 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 071735 (180) 2031 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 072363 (180) 2031 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 072463 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 072722 (180) 2031 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 072728 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 072743 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 073595 (180) 2031 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 073808 (180) 2031 03 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 073826 (180) 2031 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 073827 (180) 2031 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 074009 (180) 2031 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 074010 (180) 2031 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 074110 (180) 2031 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 075041 (180) 2031 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 075139 (180) 2031 08 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 075220 (180) 2031 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 077058 (180) 2031 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 077125 (180) 2031 11 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 077163 (180) 2031 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 077939 (180) 2031 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 078553 (180) 2031 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 137169 (180) 2031 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 137338 (180) 2031 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 138094 (180) 2031 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 138684 (180) 2031 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 138685 (180) 2031 06 23 Prawo przedłużono w całości
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(111) 138689 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 138690 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 139869 (180) 2031 08 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 140500 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 141257 (180) 2031 10 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 142826 (180) 2031 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 142827 (180) 2031 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 147071 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 148209 (180) 2031 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 152361 (180) 2031 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 152512 (180) 2030 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 152730 (180) 2030 11 02 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: antystatyczne pre-
paraty nie  do  celów domowych, 
spoiwa do  betonów, środki wo-
doszczelne oraz do uszlachetnia-
nia, impregnowania, konserwacji 
betonów, kamienia, wyrobów 
ceramicznych i  zapraw budowla-
nych, preparaty ognioodporne, 
środki grzybobójcze, środki an-
tykorozyjne, masy wypełniające, 
szpachlowe, środki do gruntowa-
nia i  wykańczania powierzchni, 
środki do wybielania materiałów, 
zaprawy murarskie dla budow-
nictwa, kleje do  budownictwa, 
rozpuszczalniki do farb, lakierów, 
emalii; 2: produkty malarskie, 
antykorozyjne i  konserwujące, 
mleko wapienne; 6: metalowe 
rury, złączki, kształtki, króćce, za-
wory, armatura do  przewodów 
metalowych, obejmy, zaciski, 
gwoździe, śruby, wkręty, kotwy, 
haki, kołki rozporowe metalowe, 
kształtowniki metalowe, rynny, 
rury spustowe, kosze dachowe 
metalowe, obróbki blacharskie 
dachów i gzymsów, boazerie me-
talowe, bramy, furtki, ogrodzenia 
i elementy ogrodzenia metalowe, 
stolarka metalowa, blachy, pręty, 
liny, łańcuchy, druty metalowe, 
okucia metalowe, kabiny kąpielo-
we metalowe, kominy metalowe, 
konstrukcje, kratownice, kraty 
metalowe, palety metalowe, po-
jemniki, zbiorniki metalowe, wy-
roby ślusarskie, schody i elemen-
ty schodów metalowe, dachówki, 
gąsiory metalowe, drabiny me-
talowe, pokrywy metalowe, sza-
lunki metalowe, ścianki, stropy, 
pomosty metalowe; 19: boazerie 
niemetalowe, sufity podwieszane, 
kasetony niemetalowe, kamień 
budowlany, wyroby ceramiczne 
budowlane, materiały wiążące, 
materiały ogniotrwałe, piasek, 
kruszywa, zaprawy, spoiwa, po-
włoki budowlane, mieszanki i za-
prawy do  wytwarzania wylewek 
i  faktur powierzchniowych ścian, 
sufitów, elementów architekto-
nicznych budynków, dachówki, 
gąsiory, rynny, rury spustowe, 

kosze dachowe niemetalowe, 
obróbki dachów i  gzymsów nie-
metalowe, materiały do  pokrycia 
powierzchni dróg, placów, pokry-
cia niemetalowe ścian, płyty, kra-
wężniki, kostka do budowy dróg, 
placów, chodników, materiały bi-
tumiczne, papa, folie, płytki okła-
dzinowe ścienne i  podłogowe, 
drewno budowlane, parkiety, mo-
zaiki, deski i  panele podłogowe 
niemetalowe, suche tynki, płyty 
gipsowe i  gipsowo-kartonowe, 
sklejka, pilśnia, płyty paździe-
rzowe, płyty wiórowe, materiały 
izolacyjne termiczne, rury nieme-
talowe, szkło budowlane, stolarka 
niemetalowa i jej elementy, scho-
dy niemetalowe i  ich  elementy, 
drabiny niemetalowe, kominy 
niemetalowe i  ich  elementy, ma-
teriały konstrukcyjne niemeta-
lowe, ogrodzenia niemetalowe 
i  ich elementy, rury sztywne nie-
metalowe, szalunki niemetalowe .

(111) 152874 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 154287 (180) 2030 11 07 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 41: usługi w  zakresie 
organizacji i  prowadzenia zawo-
dów, imprez sportowych i  rekre-
acyjnych dotyczących gry w golfa 
organizacja i prowadzenie działal-
ności edukacyjnej w zakresie gry 
w golfa i zachowaniu się na polu 
golfowym .

(111) 154563 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w  części 
dla towarów: 32: piwo, porter, 
ale oraz inne napoje bezalkoholo-
we, wody mineralne i  gazowane, 
napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne produkty do sporzą-
dzania napojów .

(111) 154684 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 154940 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 155347 (180) 2031 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 155371 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 155418 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 155594 (180) 2031 02 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 155597 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 155618 (180) 2031 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 155739 (180) 2031 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 155760 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 155827 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 155835 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 155971 (180) 2031 04 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 156014 (180) 2031 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156243 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156244 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156245 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156246 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156247 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156253 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 156265 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 156567 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 156713 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 156738 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156739 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
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(111) 156740 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156741 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156742 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 156765 (180) 2031 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 156776 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 156779 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 157333 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 157335 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 157336 (180) 2031 02 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 157351 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 157367 (180) 2031 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 157375 (180) 2031 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 157411 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 157527 (180) 2031 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 157529 (180) 2031 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 157674 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 157687 (180) 2031 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 157688 (180) 2031 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 157689 (180) 2031 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 157714 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 157756 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 157869 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 157870 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 157978 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 158140 (180) 2031 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 158155 (180) 2031 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 158156 (180) 2031 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 158319 (180) 2031 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 158320 (180) 2031 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 158372 (180) 2030 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 158417 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 158475 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 158838 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 159056 (180) 2031 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 159060 (180) 2031 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 159101 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 159136 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 159183 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 159196 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 159229 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 159320 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 159321 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 159371 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 159583 (180) 2031 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 159693 (180) 2031 04 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 159834 (180) 2031 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 159960 (180) 2031 04 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 160013 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 160076 (180) 2031 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 160130 (180) 2031 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 160551 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 160552 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 160653 (180) 2031 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 160677 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 161016 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 161085 (180) 2031 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 161124 (180) 2031 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 161148 (180) 2031 10 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 161370 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 161387 (180) 2031 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 161631 (180) 2031 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 161773 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 161879 (180) 2031 02 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 161883 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 162447 (180) 2031 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 162810 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 162894 (180) 2031 09 07 Prawo przedłużono w całości

(111) 162900 (180) 2031 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 162914 (180) 2031 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 162935 (180) 2031 11 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 162936 (180) 2031 11 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 163352 (180) 2031 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 163402 (180) 2031 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 163624 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 165175 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 166506 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 166820 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 167805 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 4: paliwa, gazy płynne, 
benzyny silnikowe, oleje napędo-
we, oleje opałowe, oleje przemy-
słowe, oleje silnikowe, parafina, 
paliwa silnikowe, lotnicze, koks 
naftowy, ksyleny, smary, dodatki 
niechemiczne; 37: usługi budow-
lane, usługi w zakresie budownic-
twa przemysłowego, magazyno-
wego, drogowego, asfaltowanie, 
budowa i  konserwacja rurocią-
gów, usługi w  zakresie obsługi 
pojazdów, usługi myjni pojazdów, 
usługi motoryzacyjne prowadzo-
ne na stacjach paliw, smarowanie, 
konserwacja, czyszczenie, zabez-
pieczanie pojazdów przed koro-
zją, stacje obsługi samochodów, 
tankowanie, wymiana olejów, na-
prawy samochodów, pojazdów, 
przyczep, wymiana opon, bieżni-
kowanie opon .

(111) 167806 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 4: paliwa, gazy płynne, 
benzyny silnikowe, oleje napędo-
we, oleje opałowe, oleje przemy-
słowe, oleje silnikowe, parafina, 
paliwa silnikowe, lotnicze, koks 
naftowy, ksyleny, smary, dodatki 
niechemiczne; 37: usługi budow-
lane, usługi w zakresie budownic-
twa przemysłowego, magazyno-
wego, drogowego, asfaltowanie, 
budowa i  konserwacja rurocią-
gów, usługi w  zakresie obsługi 
pojazdów, usługi myjni pojazdów, 
usługi motoryzacyjne prowadzo-
ne na stacjach paliw, smarowanie, 
konserwacja, czyszczenie, zabez-
pieczanie pojazdów przed koro-
zją, stacje obsługi samochodów, 
tankowanie, wymiana olejów, na-
prawy samochodów, pojazdów, 
przyczep, wymiana opon, bieżni-
kowanie opon .

(111) 167808 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 4: paliwa, gazy płynne, 
benzyny silnikowe, oleje napędo-
we, oleje opałowe, oleje przemy-
słowe, oleje silnikowe, parafina, 
paliwa silnikowe, lotnicze, koks 
naftowy, ksyleny, smary, dodatki 
niechemiczne; 37: usługi budow-
lane, usługi w zakresie budownic-
twa przemysłowego, magazyno-
wego, drogowego, asfaltowanie, 
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budowa i  konserwacja rurocią-
gów, usługi w  zakresie obsługi 
pojazdów, usługi myjni pojazdów, 
usługi motoryzacyjne prowadzo-
ne na stacjach paliw, smarowanie, 
konserwacja, czyszczenie, zabez-
pieczanie pojazdów przed koro-
zją, stacje obsługi samochodów, 
tankowanie, wymiana olejów, na-
prawy samochodów, pojazdów, 
przyczep, wymiana opon, bieżni-
kowanie opon .

(111) 169491 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 170553 (180) 2031 08 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 171143 (180) 2031 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 171336 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 171337 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 171553 (180) 2031 09 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 172441 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: piwo .
(111) 172983 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 174659 (180) 2031 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 174661 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 177182 (180) 2031 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 178184 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 179609 (180) 2031 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 181809 (180) 2031 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 181816 (180) 2031 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 182082 (180) 2031 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 190204 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 190205 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 191281 (180) 2031 02 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 221837 (180) 2028 06 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235485 (180) 2029 09 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 239040 (180) 2029 07 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 243332 (180) 2030 08 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 243822 (180) 2030 10 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 243880 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 244119 (180) 2030 11 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 37: usługi stacji obsłu-
gi samochodów {tankowanie 
i  obsługa), usługi motoryzacyjne 
prowadzone na  stacjach paliw, 
mianowicie usługi myjni samo-
chodowych, usługi zabezpie-
czanie pojazdów przed korozją, 
usługi wymiana olejów, usługi 
w  zakresie napraw pojazdów 
i przyczep, usługi wymiany opon, 
usługi bieżnikowania opon, usłu-
gi w  zakresie prowadzenia stacji 
paliw .

(111) 244387 (180) 2030 11 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 244879 (180) 2031 01 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 245314 (180) 2030 12 14 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 4: materiały oświetle-
niowe, oleje przemysłowe, oleje 
silnikowe, parafina, smary, tłusz-
cze przemysłowe, wosk prze-
mysłowy; 7: cylindry do  maszyn 
i silników, czopy, filtry do maszyn 
i  silników, głowice cylindrów 
do  silników, koła pasowe, koła 
zębate, łożyska, pasy do  maszyn 
i  silników, pierścienie smarowe, 
pierścienie tłokowe, podnośni-
ki, pompy do  maszyn i  silników, 

rozruszniki silników, tłoki do  cy-
lindrów, tłoki silników, wywa-
żarki opon; 9: alarmy antywła-
maniowe, baterie elektryczne, 
baterie do  oświetlenia, dzwonki 
elektryczne, dzwonki sygnaliza-
cyjne, gniazdka, wtyczki i  inne 
kontakty elektryczne, złącza elek-
tryczne, instalacje elektryczne, 
kable elektryczne, kable koncen-
tryczne, pierścienie kalibrujące, 
przewody elektryczne, złącza 
elektryczne .

(111) 245512 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 245919 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 245920 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 246179 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 246225 (180) 2031 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 246228 (180) 2031 02 10 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 33: napoje alkoholowe, 
spirytus, esencje i ekstrakty alko-
holowe, zaprawy do  alkoholi; 34: 
wyroby tytoniowe, papierosy, 
tytoń, aromaty do  tytoniu, pa-
pierosy elektroniczne i  akcesoria 
do  papierosów elektronicznych: 
płyny, aromaty, butelki, pipety, ła-
dowarki; 35: wyselekcjonowanie 
z  myślą o  osobach trzecich żyw-
ności, napojów, napojów alkoho-
lowych, wyrobów tytoniowych 
oraz papierosów elektronicznych 
i  związanych z  nimi akcesoriów: 
płynów i  aromatów w  sposób 
umożliwiający ich  wygodne 
oglądanie i  nabywanie w  skle-
pach, sklepach specjalistycznych, 
w  hurtowniach oraz za  pomocą 
Internetu i  poczty wysyłkowej, 
usługi reklamowe, usługi w zakre-
sie pośrednictwa w handlu .

(111) 246281 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246320 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 246355 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 246656 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 246731 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246741 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 246907 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 247020 (180) 2031 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 247026 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247033 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 247178 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247179 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247181 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247193 (180) 2031 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 247194 (180) 2031 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 247273 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 247336 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247343 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 247352 (180) 2031 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 247397 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 247399 (180) 2031 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 247553 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 247554 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 247555 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 247556 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 247577 (180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w całości
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(111) 247635 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 247690 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 247726 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247757 (180) 2031 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 247760 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 247761 (180) 2031 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247764 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 247780 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247786 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247879 (180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 247882 (180) 2031 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247925 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 247926 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 247928 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 248089 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 248108 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 248158 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248159 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248160 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248178 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 248228 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 248230 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 248267 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 248335 (180) 2031 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 248367 (180) 2031 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 248433 (180) 2031 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 248605 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 248614 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 248709 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248762 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 248763 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 248766 (180) 2031 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 248768 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 248834 (180) 2030 09 10 Prawo przedłużono w  części 

dla towarów: 35: reklama wyro-
bów do  stosowania w  rolnictwie 
i  ogrodnictwie, prowadzenie 
sklepu/hurtowni oraz oferowanie 
do sprzedaży w ramach sklepu in-
ternetowego towarów: rośliny do-
mowe, ziemia, torf, kora, donice 
dekoracyjne, elementy architek-
tury ogrodowej: rzeźby, pergole, 
płoty, altany i  meble ogrodowe, 
grille, akcesoria do grilla, artykuły 
zoologiczne, artykuły dekoracji 
wnętrz: meble, obrazy, figurki, 
sztuczne kwiaty, wazony i  ozdo-
by świąteczne, organizowanie 
wystaw ogrodniczych, pokazy 
towarów ogrodniczych, wyce-
na drzew, krzewów i  roślinności, 
wycena antykwaryczna sprzę-
tów i  przedmiotów związanych 
z  ogrodnictwem; 44: projekto-
wanie krajobrazów, pielęgnacja 
trawników, tępienie szkodników 
w  rolnictwie, ogrodnictwie i  le-
śnictwie, usługi z zakresu szkółek 
roślinnych, ogrodnictwo krajo-
brazowe, rozsiewanie z powietrza 
lub ziemi nawozów i  innych pre-
paratów chemicznych stosowa-
nych w rolnictwie, wypożyczanie 
sprzętu rolniczego .

(111) 248889 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 248892 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości

(111) 248893 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248894 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248898 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 248960 (180) 2031 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 248994 (180) 2031 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 249065 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249072 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 249170 (180) 2030 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 249200 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249259 (180) 2031 05 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 249432 (180) 2031 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 249436 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 249438 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 249713 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 249801 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 249844 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 249896 (180) 2031 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249921 (180) 2031 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 249945 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 250025 (180) 2031 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 250026 (180) 2031 06 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 250054 (180) 2031 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 250078 (180) 2030 10 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 250096 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 250275 (180) 2031 02 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 250362 (180) 2031 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250388 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 250389 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 250453 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 250476 (180) 2031 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 250492 (180) 2031 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250615 (180) 2031 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 250617 (180) 2031 05 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 250786 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 250853 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 250889 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250963 (180) 2031 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 250964 (180) 2031 07 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 251126 (180) 2031 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251182 (180) 2031 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 251253 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 251271 (180) 2031 06 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 251278 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251279 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251281 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251331 (180) 2031 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251483 (180) 2031 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 251598 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 251660 (180) 2031 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 251661 (180) 2031 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 251716 (180) 2031 04 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 251758 (180) 2031 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 251759 (180) 2031 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 251760 (180) 2031 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 251917 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 251933 (180) 2031 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 251963 (180) 2031 07 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 251968 (180) 2031 08 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 252394 (180) 2031 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 252422 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 252951 (180) 2031 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 252957 (180) 2031 07 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 252961 (180) 2031 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 253158 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 253211 (180) 2031 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 253287 (180) 2031 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 253454 (180) 2031 09 30 Prawo przedłużono w całości
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(111) 253458 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 253494 (180) 2031 09 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 253825 (180) 2031 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 253969 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 254240 (180) 2031 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 254391 (180) 2031 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 254635 (180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 254671 (180) 2031 11 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 254752 (180) 2031 10 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 255067 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 255068 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 255387 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 255453 (180) 2031 11 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 255495 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 255496 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 256049 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 256319 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 256320 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 257189 (180) 2031 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 257500 (180) 2031 09 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 257749 (180) 2030 12 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 258104 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 258144 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 258181 (180) 2031 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 258417 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 258898 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 258899 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 259033 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 259832 (180) 2031 03 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 259920 (180) 2031 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 260569 (180) 2031 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 260687 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 260688 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 260745 (180) 2031 02 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 261002 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 261302 (180) 2031 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 261426 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 262905 (180) 2031 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 263307 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 263308 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 263309 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 265766 (180) 2031 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 266091 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 266092 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 266093 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 266094 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 266096 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 266302 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 266509 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 267306 (180) 2031 03 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 269376 (180) 2031 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 270128 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 270427 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 270910 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 275963 (180) 2031 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 279901 (180) 2031 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 280426 (180) 2031 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 280864 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 280865 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 280866 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 281465 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 281466 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 282021 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 282022 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 289547 (180) 2031 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 290851 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 298284 (180) 2031 07 21 Prawo przedłużono w całości

(111) 304446 (180) 2031 05 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 330451 (180) 2031 02 24 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) 256751 09/2003
(210) 421498 05/2014
(210) 457013 U
(210) 462023 ZT13/2017
(210) 463014 U
(210) 465087 U
(210) 467275 ZT17/2017
(210) 475415 ZT38/2017
(210) 478853 U
(210) 481322 ZT08/2018
(210) 491977 U
(210) 500237 U
(210) 501103 U
(210) 511863 U
(210) 512694 U

(210) 514253 U
(210) 514261 U
(210) 514263 U
(210) 514726 U
(210) 516008 U
(210) 516867 U
(210) 517668 U
(210) 416688 22/2013
(210) 455726 11/2016
(210) 485108 U
(210) 488097 U
(210) 498921 U
(210) 499160 U
(210) 505403 U
(210) 489628 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) 509161 U
(210) 510396 U
(210) 510769 U
(210) 510841 U
(210) 511294 U
(210) 511296 U
(210) 377092 03/2011
(210) 404407 25/2012
(210) 516138 ZT35/2020
(210) 515059 ZT31/2020
(210) 512753 U
(210) 513030 U
(210) 513317 U
(210) 514586 U
(210) 514894 U
(210) 514797 U
(210) 514896 U
(210) 514951 U
(210) 515063 U
(210) 515064 U
(210) 515066 U
(210) 515067 U
(210) 515081 U
(210) 515280 U
(210) 515282 U
(210) 515450 U

(210) 515975 U
(210) 516164 U
(210) 516761 U
(210) 517225 U
(210) 517228 U
(210) 517327 U
(210) 517381 U
(210) 517411 U
(210) 517510 U
(210) 517586 U
(210) 517737 U
(210) 517809 U
(210) 518017 U
(210) 518249 U
(210) 518309 U
(210) 518406 U
(210) 518446 U
(210) 518666 U
(210) 518769 U
(210) 518770 U
(210) 518779 U
(210) 519108 U
(210) 519140 U
(210) 519158 U
(210) 519301 U
(210) 519302 U
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(210) 519341 U
(210) 519507 U
(210) 519666 U
(210) 519777 U
(210) 520173 U

(210) 520274 U
(210) 520565 U
(210) 520874 U
(210) 521611 U
(210) 522461 U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE  
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, 
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

(210) 434703 03/2015
(210) 435487 04/2015
(210) 437206 08/2015
(210) 446164 07/2016
(210) 466769 15/2017
(210) 468391 51/2019
(210) 469421 22/2017
(210) 481509 11/2018
(210) 481819 50/2019
(210) 492179 51/2019
(210) 497590 51/2019
(210) 498251 51/2019
(210) 501700 49/2019
(210) 501805 45/2019
(210) 502166 39/2019
(210) 502318 46/2019
(210) 503363 49/2019
(210) 503494 51/2019
(210) 503641 51/2019
(210) 503719 43/2019
(210) 503737 42/2019
(210) 503762 43/2019
(210) 503924 47/2019
(210) 504000 46/2019
(210) 504001 46/2019
(210) 504009 51/2019
(210) 504079 43/2019
(210) 504342 50/2019
(210) 504344 45/2019
(210) 504625 44/2019
(210) 504800 48/2019
(210) 504817 48/2019
(210) 504849 51/2019
(210) 504868 49/2019

(210) 505087 47/2019
(210) 505089 47/2019
(210) 505090 46/2019
(210) 505141 47/2019
(210) 505156 48/2019
(210) 505274 46/2019
(210) 505339 47/2019
(210) 505369 52/2019
(210) 505372 50/2019
(210) 505373 52/2019
(210) 505375 49/2019
(210) 505409 46/2019
(210) 505422 50/2019
(210) 505530 48/2019
(210) 505751 48/2019
(210) 505777 51/2019
(210) 505780 48/2019
(210) 505782 48/2019
(210) 505810 48/2019
(210) 505889 47/2019
(210) 505909 50/2019
(210) 505966 50/2019
(210) 506230 52/2019
(210) 506337 52/2019
(210) 506349 52/2019
(210) 506351 50/2019
(210) 506393 52/2019
(210) 506396 52/2019
(210) 506508 52/2019
(210) 506608 52/2019
(210) 506681 51/2019
(210) 506711 51/2019
(210) 506725 51/2019
(210) 506963 52/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

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

(111) 289342 Prawo unieważniono w całości .
(111) 209612 Prawo unieważniono w  części dotyczącej to-

warów i/lub usług: 9: dyski magnetyczne, dyski 
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-
-wideo, dyski optyczne, dyskietki, kasety wideo, 
kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, płyty 
fonograficzne, komputerowe programy sterujące 
(nagrane), programy gier komputerowych, pro-
gramy komputerowe (software ładowalny), pu-
blikacje elektroniczne z wyłączeniem publikacje 
elektroniczne zawierające program telewizyjny; 
16: afisze, albumy, atlasy, broszury z  wyłącze-
niem broszury zawierające program telewizyjny, 
chorągiewki papierowe, czasopisma (periodyki), 

materiały drukowane z wyłączeniem czasopisma 
(periodyki), materiały drukowane zawierające 
program telewizyjny, druki, emblematy, fotogra-
fie, gazety z wyłączeniem gazety zawierające pro-
gram telewizyjny, kalendarze, karty pocztowe, 
karty muzyczne, karty okolicznościowe z życze-
niami, katalogi, komiksy, książki, zakładki do ksią-
żek, mapy, notesy, plakaty, podręczniki (książki), 
prospekty, publikacje z wyłączeniem publikacje 
zawierające program telewizyjny, reprodukcje 
graficzne, wykroje do szycia .

(111) 279699 Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów 
i/lub usług: 35: usługi adresowania i kopertowania 
towarów zwłaszcza listów, pakunków i paczek; 39: 
usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i prze-
chowywania przesyłek, paczek i korespondencji, 
frankowania przesyłek pocztowych, transportu 
samochodowego, usługi kurierskie, usługi logisty-
ki transportu, usługi dostarczania towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, informacja o składo-
waniu, informacja o transporcie .

(111) 280036 Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów 
i/lub usług: 35: usługi adresowania i kopertowania 
towarów zwłaszcza listów, pakunków i paczek; 39: 
usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i prze-
chowywania przesyłek, paczek i korespondencji, 
frankowania przesyłek pocztowych, transportu 
samochodowego, usługi kurierskie, usługi logisty-
ki transportu, usługi dostarczania towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, informacja o składo-
waniu, informacja o transporcie .

(111) 280037 Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów 
i/lub usług: 35: usługi adresowania i kopertowania 
towarów zwłaszcza listów, pakunków i paczek; 39: 
usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i prze-
chowywania przesyłek, paczek i korespondencji, 
frankowania przesyłek pocztowych, transportu 
samochodowego, usługi kurierskie, usługi logisty-
ki transportu, usługi dostarczania towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, informacja o składo-
waniu, informacja o transporcie .

(111) 301185 Prawo unieważniono w części dotyczącej towa-
rów i/lub usług: 7: szczotki elektryczne, szczotki 
do  maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, 
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, 
szczotki metalografitowe; 35: sprzedaż hurtowa, 
detaliczna i  internetowa produktów w  dziedzi-
nie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, 
szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki wę-
glowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografi-
towe, szczotki metalografitowe .

(111) 303318 Prawo unieważniono w  części dotyczącej to-
warów i/lub usług: 35: usługi w zakresie rozpo-
wszechniania ogłoszeń i  materiałów reklamo-
wych za pośrednictwem portalu internetowego 
oraz usługi gromadzenia dokumentów w wersji 
elektronicznej i  ich udostępnianie klientom; 36: 
usługi bankowe; usługi finansowe; usługi banko-
we i  finansowe przy wykorzystaniu mobilnych 
technik i  technologii teleinformatycznych; dzia-
łalność monetarna; usługi w  zakresie wyceny 
finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi 
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lo-
kat terminowych i wkładów oszczędnościowych, 
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usłu-
gi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, 
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usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpie-
czeniowego; usługi pośrednictwa finansowe-
go za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerowych; usługi w zakresie funduszy in-
westycyjnych; usługi w zakresie: przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych; udzielania kredytów 
i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów 
konsumenckich; udzielania poręczeń, otwierania 
akredytyw, dokonywania obrotu wartościami 
dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finan-
sowej obrotów za  granicą, dokonywania termi-
nowych operacji finansowych; usługi bankowe 
i  finansowe przy użyciu technik i  technologii 
teleinformatycznych; usługi w  zakresie elektro-
nicznych transakcji telefonem komórkowym, 
urządzeniem mobilnym; usługi w  zakresie: ob-
sługa płatności handlu elektronicznego; usługi 
płatności elektronicznej, w  tym elektroniczne 
wytwarzanie i  transmisja rachunków z  danymi, 
dotyczącymi płatności; obsługa płatności bez-
gotówkowych; usługi leasingu; obsługa kart pre-
-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych 
powstałych przez płatność pre-paid; obsługa kart 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i  usługi elektronicznych kart płatniczych; ścią-
ganie należności / wierzytelności; elektroniczny 
transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym 
drogą telekomunikacyjną; usługi zabezpieczania 
elektronicznego transferu środków finansowych/
pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń 
i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę 
elektroniczną; informacje finansowe; zarządzanie 
majątkiem nieruchomym; operacje walutowe; in-
formacje w  sprawach ubezpieczenia; wymiana 
pieniędzy; wykonywanie ekspertyz i  prognoz 
finansowych, zarządzanie portfelem instrumen-
tów finansowych, analiza finansowa i doradztwo; 
usługi doradcze dotyczące wszystkich ww . usług, 
informacja o ww . usługach .

(111) 309618 Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów 
i/lub usług: 09: programy komputerowe, interfejsy 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe; 
42: tworzenie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych .

(111) 311512 Prawo unieważniono w części dotyczącej towa-
rów i/lub usług: 38: usługi telekomunikacji komór-
kowej i stacjonarnej, usługi informacyjne i dorad-
cze w zakresie komunikacji, usługi umożliwiania 
dostępu Internetu, usługi przesyłania poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamia-
nia i  wiadomości tekstowych, usługi przesyła-
nia informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej 
w  sieciach telekomunikacyjnych, usługi prze-
syłania danych, wiadomości, dźwięku i  obrazu 
w tym wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, fil-
mów, grafik na tapetę w telefonie komórkowym, 
wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, 
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści 
multimedialnych, przez portale telekomunikacyj-
ne i portale internetowe, za pośrednictwem sieci 
telekomunikacji komórkowej, przesyłanie infor-
macji tekstowej i  obrazowej za  pośrednictwem 
komputerów i  sieci informatycznych, przekazy-
wanie danych przy pomocy terminali kompute-
rowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, udo-

stępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, 
wypożyczanie urządzeń służących do przekazy-
wania głosu, obrazu danych za pomocą telefonii 
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apa-
ratu telefonicznego, połączenie ze światową sie-
cią komputerową za pośrednictwem telekomu-
nikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, 
udostępnianie dzwonków telefonicznych, grafiki 
na tapety, ikon graficznych, wygaszaczy ekranu, 
informacji, treści audio i muzycznych, wideo oraz 
innych treści multimedialnych oraz możliwości 
wysyłania wiadomości tekstowych, dostępnych 
i/lub rozgrywanych za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych i telefonów, udostępnianie oprogra-
mowania, w tym oprogramowania do telefonów 
komórkowych, w  tym umożliwiającego za  po-
średnictwem telefonu komórkowego oraz za po-
średnictwem sieci teleinformatycznych Internet 
dostęp do  i pobieranie różnych usług, aplikacji, 
gier, muzyki, grafiki na tapetę, wygaszaczy ekra-
nu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych 
i innych informacji oraz treści multimedialnych .

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(111) 119975A (141) 2018 08 13 Prawo wygasło w całości .
(111) 222775 (141) 2014 11 06 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarówi/lub usług: 05: pre-
paraty farmaceutyczne i  wyroby 
medyczne .

(111) 234884 (141) 2016 02 26 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 05: pre-
paraty farmaceutyczne i  wyroby 
medyczne .

(111) 245515 (141) 2020 04 28 Prawo wygasło w  części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 5: produk-
ty lecznicze; wyroby medyczne; 
suplementy diety wszystkie wyżej 
wymienione zawierające żywice 
akrylową stosowaną w  chirurgii 
kostnej, cementu kostnego i mie-
szanek cementu kostnego .

(111) 289342 (111) 2018 04 04 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 29: mle-
ko, produkty mleczne z wyłącze-
niem serów .

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) 315651 03/2019 2020 09 10 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 08 .11 .2018 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .
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(111) 322421 11/2019 2020 06 03 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 12 .10 .2019 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 323022 11/2019 2020 07 20 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26 .06 .2019 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 326252 04/2020 2020 06 02 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18 .11 .2019 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 3291233 10/2020 2021 01 05 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 13 .11 .2019 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin 

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 047295 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MEAD JOHN-
SON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 047295 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MJN U .S . 
Holdings LLC, Evansville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 048881 A . Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 
PORT LOUIS, Mauritius; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 
Grand Bay, Mauritius .

(111) 056487 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
EVANSVILLE, Indiana, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MEAD 
JOHNSON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ame-
ryki .

(111) 056487 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MJN U .S . 
HOLDINGS LLC, Evansville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 058251 A . Wykreślono: Coty Brands Management 
GmbH, Mainz, Niemcy; Wpisano: Coty Brands Management GmbH, 
Dermstadt, Niemcy .

(111) 061432 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
EVANSVILLE, Indiana, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MEAD 
JOHNSON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 061432 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MJN U .S . 
Holdings LLC, Evansville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 067052 A . Wykreślono: HECO AUDIO-PRODUKTE GMBH, 
PULHEIM, Niemcy; Wpisano: MAGNAT AUDIO-PRODUKTE GMBH, 
Pulheim, Niemcy .

(111) 067512 A . Wykreślono: FOGAL AG, ZURYCH, Szwajcaria; 
Wpisano: FOGAL 2 .0 SA, Genewa, Szwajcaria .

(111) 071524 A . Wykreślono: COFRESCO FRISCHHALTEPRO-
DUKTE GMBH & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT, MINDEN, Niem-
cy; Wpisano: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co . KG, Min-
den, Niemcy .

(111) 073848 A . Wykreślono: MIS QUALITY MANAGEMENT 
CORP, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MIS 
Quality Management Corp ., New York, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 094590 A . Wykreślono: DEHN + SÖHNE GMBH + CO . KG, 
NORYMBERGA, Niemcy; Wpisano: DEHN SE + Co  KG, Neumarkt/
Opf ., Niemcy .

(111) 103222 A . Wykreślono: „OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza-
wa, Polska; Wpisano: VIVI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 
146819304 .

(111) 110625 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MEAD JOHN-
SON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 110625 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MJN U .S . 
HOLDINGS LLC, Evansville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 110626 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MEAD JOHN-
SON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 110626 A . Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY, 
LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MJN U .S . 
HOLDINGS LLC, Evansville, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 123771 A . Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska; 
Wpisano: ROMET SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712 .

(111) 133346 A . Wykreślono: MARTIN BAUER MANAGEMENT-
SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klęka, 
Polska 639574166; Wpisano: MULTEAFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzyca, Polska 250681259 .

(111) 137480 A . Wykreślono: Lenartowicz Wojciech, No-
wak Andrzej, Erdmann Roman Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe BELiN Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, 60-479 
Poznań, ul . Sucholeska 34/36, Polska; Wpisano: BELIN POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
630540295 .

(111) 139708 D . Wykreślono: „W  dniu 8 października 2018 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  4809/18/726) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2586241 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-139708 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 139708 D . Wykreślono: „W dniu 17 października 2018 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  4781/18/985) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2587489 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-139708 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 145997 D . Wykreślono: „W  dniu 1 października 2018 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śród-
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mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  4779/18/872) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2585316 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-145997 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 145997 D . Wykreślono: „W  dniu 8 października 2018 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  4807/18/924) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2586242 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-145997 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 151331 A . Wykreślono: „AFRISO-EURO-DYNAMIKA” 
Spółka z o .o ., 42-677 Czekanów Szałsza ul . Kościelna 7, Polska; Wpi-
sano: AFRISO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szałsza, Polska 273439075 .

(111) 152706 A . Wykreślono: INSTYTUT MARKI POLSKIEJ Spół-
ka z o .o ., 00-074 Warszawa, ul . Trębacka 4, Polska; Wpisano: MIRO-
SŁAW ALEKSANDER BORUC, Warszawa, Polska .

(111) 152730 A . Wykreślono: B + B M . BIEŃKOWSKI L . BUD-
KOWSKI Spółka Jawna, 30-105 Kraków, ul . Kościuszki 34, Polska; 
Wpisano: B PLUS B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Modlnica, Polska .

(111) 153748 A . Wykreślono: ZIKO Sp . z  o .o, Kraków, Polska 
350042390; Wpisano: ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120228256 .

(111) 154407 A . Wykreślono: „POZ-BRUK” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, Sobota, Polska 630904538; Wpisano: POZ 
BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
JAWNA, Sobota, Polska 630904538 .

(111) 154813 A . Wykreślono: „REFLEX” K . Nowak Spółka Jaw-
na, 40-301 Katowice, ul . Siemianowicka 3A, Polska 003555313; Wpi-
sano: ŁUKASZ NOWAK, Katowice, Polska; KRZYSZTOF NOWAK, Ka-
towice, Polska; FRANCISZEK PRZERADZKI, Warszawa, Polska .

(111) 154813 E . Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
19 czerwca 2020 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne .”

(111) 155105 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 155107 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 155108 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 155109 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 155113 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 155114 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 155115 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AK-
CYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 363941000 .

(111) 156050 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AK-
CYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 363941000 .

(111) 158755 A . Wykreślono: Bayer CropScience SA, Lyon, 
Francja; Wpisano: Bayer S .A .S ., Lyon, Francja .

(111) 160055 A . Wykreślono: „MEDIVET” S .A ., Śrem, Polska; 
Wpisano: Dopharma Research B .V ., Raamsdonksveer, Holandia .

(111) 163996 A . Wykreślono: NOVARTIS AG, BASEL, Szwajca-
ria; Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, Szwajcaria .

(111) 165955 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) 165955 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Sądu Okręgowego w Krakowie IX GNc 1415/17 z dnia 1 paź-
dziernika2017 r . zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postano-
wieniem Sądu Okręgowego w Krakowie IX GNc 1415/17 z dnia 23 
sierpnia 2018 r ., zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności posta-
nowieniem z dnia 20 maja 2020 r ., Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc w toku 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: 
GKm 28/20dokonałzajęciaprawa ochronnego na  przedmiotowy 
znak towarowy na wniosek wierzyciela: FREE MIND S .C . Maciej Ja-
sielski, Tomasz Jamka z siedzibą w miejscowości Włosań .”

(111) 166959 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 167825 A . Wykreślono: „SŁODKIE UPOMINKI” Ryszard 
Garmada, Warszawa, Polska 016013970; Wpisano: „SŁODKIE UPO-
MINKI” RYSZARD GARMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380451018 .

(111) 167825 A . Wykreślono: „SŁODKIE UPOMINKI” RYSZARD 
GARMADA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 380451018; Wpisano: „SŁODKIE UPOMINKI” 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 380451018 .

(111) 169121 A . Wykreślono: „MAIK” Agencja Reklamowa 
Janusz Babicz, Barbara Tynecka-Babicz Spółka Jawna, Lublin, Pol-
ska 432293625; Wpisano: MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Lublin, Polska 432293625 .

(111) 172945 A . Wykreślono: „ZBYSZKO BOJANOWICZ” Sp . 
z  O .O .S .K .A ., Białobrzegi, Polska; Wpisano: ZBYSZKO COMPANY 
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska 672974552 .

(111) 176857 A . Wykreślono: TOORANK POLSKA Spółka Ak-
cyjna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA 
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216 .

(111) 188129 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POL-
SKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304 .

(111) 188130 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POL-
SKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304 .
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(111) 188131 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POL-
SKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304 .

(111) 188133 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POL-
SKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304 .

(111) 188134 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POL-
SKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304 .

(111) 188135 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
DING Sp . z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POL-
SKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Książenice, Polska 146819304 .

(111) 190202 A . Wykreślono: CALCADOS AZALEIA S .A ., RIO 
GRANDE DO SUL, Brazylia; Wpisano: Vulcabras Azaleia-RS, Calça-
dos e Artigos Esportivos S / A, Parobé, Brazylia .

(111) 190203 A . Wykreślono: CALCADOS AZALEIA S .A ., RIO 
GRANDE DO SUL, Brazylia; Wpisano: Vulcabras Azaleia-RS, Calça-
dos e Artigos Esportivos S / A, Parobé, Brazylia .

(111) 191095 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Sp . 
z o .o ., Warszawa, Polska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
011334072 .

(111) 192600 D . Wykreślono: „W  dniu 1 października 2018 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  4782/18/386) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2585315 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-192600 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 192600 D . Wykreślono: „W  dniu 1 października 2018 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .Za  4860/18/043) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2585380 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-192600 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec ”KAN” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi” .

(111) 196536 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Ekologicz-
ne „EKOFLORA” Tadeusz Siewielec, Kraśnik, Polska 430045395; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 
386720620 .

(111) 197842 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z o .o ., Warszawa, Polska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
011334072 .

(111) 201452 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 
011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 203615 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z o .o ., Warszawa, Polska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
011334072 .

(111) 205182 A . Wykreślono: „FILMWEB” SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 071324560; 

Wpisano: „FILMWEB” SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017324560 .

(111) 206181 A . Wykreślono: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA 
AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654; Wpisano: MH PHILOSOPHY 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 
363941000 .

(111) 228013 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011334072; 
Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 232415 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011334072; 
Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 232416 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011334072; 
Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 232417 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011334072; 
Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 235005 A . Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowa „PAWEKO” Beata Pawlikowska, Mierzyn, Polska 
170774250; Wpisano: KRZYSZTOF PAWLIKOWSKI, Mierzyn, Polska .

(111) 235476 A . Wykreślono: Arysta LifeScience Polska Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011334072; 
Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 235968 A . Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA 
AKCYJNA, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: CARLA NORRI 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 142747967 .

(111) 243280 A . Wykreślono: MAGNAT Marzanna Bernaciak, 
Ełk, Polska 790010950; Wpisano: KUBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ełk, Polska 
281482202 .

(111) 243875 A . Wykreślono: SUCHANEK MARIAN PRZEDSIĘ-
BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MARIO-INEX, Częstocho-
wa, Polska 002753548; Wpisano: MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK 
MARIAN SUCHANEK, Częstochowa, Polska 002753548 .

(111) 245206 A . Wykreślono: BLACK ROSE FINANCE SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
430000100; Wpisano: GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, 
Polska 146332890 .

(111) 245206 A . Wykreślono: GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 146332890; Wpisano: REBELON SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 146332890 .

(111) 245206 A . Wykreślono: REBELON SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 146332890; Wpisano: GRUPA ANG SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 387270774 .

(111) 245581 A . Wykreślono: „EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJ-
NA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska; Wpisano: KDWT 
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorni-
ki, Polska 301331110 .

(111) 245581 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110; Wpi-
sano: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631255378 .

(111) 245581 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 631255378; Wpisano: EUROCASH SERWIS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
631255378 .
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(111) 245683 A . Wykreślono: Nik-Pol Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda 
Śląska, Polska 276922613 .

(111) 246784 A . Wykreślono: SKANSKA PROPERTY POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 012665210; Wpisano: CENTREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146713860 .

(111) 248183 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 249247 A . Wykreślono: COORS BREWING COMPANY, 
DENVER, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: COORS BREWING 
COMPANY, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 253370 A . Wykreślono: MAREK SZCZEPAŃSKI, MAGDALE-
NA PODGÓRNA BRENNABOR POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, 
Polska 022359178; Wpisano: HORST SUDBRAK, Bad Salzuflen, Niemcy .

(111) 253370 A . Wykreślono: HORST SUDBRAK, Bad Salzuflen, 
Niemcy; Wpisano: HERMANN HARTJE KG, Hoya, Niemcy .

(111) 254508 A . Wykreślono: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
013241191; Wpisano: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA AKCYJNA, WAR-
SZAWA, Polska 013241191 .

(111) 254508 A . Wykreślono: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 013241191; Wpisano: ITI NEOVISION 
S .A ., Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 254508 A . Wykreślono: ITI NEOVISION S .A ., Warszawa, 
Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, 010175861 .

(111) 256521 A . Wykreślono: TREI REAL ESTATE GMBH, MÜL-
HEIM AN DER RUHR, Niemcy; Wpisano: Trei Real Estate GmbH, Düs-
seldorf, Niemcy .

(111) 258602 A . Wykreślono: CANAL+CYFROWY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
013241191; Wpisano: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA AKCYJNA, WAR-
SZAWA, Polska .

(111) 258602 A . Wykreślono: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA 
AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 013241191; Wpisano: ITI NEOVISION 
S .A ., Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 258602 A . Wykreślono: ITI NEOVISION S .A ., Warszawa, 
Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 260510 A . Wykreślono: IMAGINE YOURSELF EMILIA BAR-
TOSIEWICZ SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 367888107; Wpisano: LADY BUSINESS CLUB BUSI-
NESS WOMEN FOUNDATION, Warszawa, Polska 368754627 .

(111) 262174 A . Wykreślono: GARMADA RYSZARD SŁODKIE 
UPOMINKI, Warszawa, Polska 016013970; Wpisano: „SŁODKIE UPO-
MINKI” RYSZARD GARMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380451018 .

(111) 262174 A . Wykreślono: „SŁODKIE UPOMINKI” RYSZARD 
GARMADA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 380451018; Wpisano: „SŁODKIE UPOMINKI” 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 380451018 .

(111) 268049 A . Wykreślono: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 013241191; Wpisano: ITI NEOVISION S .A ., 
Warszawa, Polska 010175861 .

(111) 268049 A . Wykreślono: ITI NEOVISION S .A ., Warszawa, 
Polska 010175861; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, 010175861 .

(111) 273061 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 276204 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 283070 A . Wykreślono: OSKAR INTERNATIONAL TRA-
IDING SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Książenice, Polska 146819304 .

(111) 289997 A . Wykreślono: ZANDA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 123069516; Wpisano: 
BIOETANOL AEG SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Chełmża, Polska 340136035 .

(111) 289998 A . Wykreślono: ZANDA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 123069516; Wpisano: 
BIOETANOL AEG SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Chełmża, Polska 340136035 .

(111) 292425 A . Wykreślono: TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Siechni-
ce, Polska 930339253; Wpisano: TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930339253 .

(111) 292607 A . Wykreślono: DANUTA PLUTA, BODARA 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Rybnik, Polska 
270514853; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „BODARA” Rafał Pluta, Rydułtowy, Polska .

(111) 294519 A . Wykreślono: PODIUM INVESTMENT SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
121378578; Wpisano: PODIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 121378578 .

(111) 295420 A . Wykreślono: WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 301413539; Wpisano: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 
302449574 .

(111) 295905 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 296471 D . Wpisano: Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 2017 r ., sygn . akt REP . 
A  3946/2017 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 24 
stycznia 2019 r . oraz postanowienia o  nadaniu klauzuli wykonal-
ności Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 
z dnia 24 stycznia 2019 r ., sygn . akt I Co 4019/18, Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie 
Piotr Gurniak zastępca Dominik Daniłowicz w toku postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 56/19,do-
konałzajęciaprawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy 
na  rzecz wierzyciela: Rafała Gąsiora zamieszkałego w  Warszawie . 
Następnie w/w postępowanie egzekucyjne zostało przejęte przez 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Legionowie 
Marcina Turskiego i prowadzone jest pod nową sygnaturą akt Km 
1058/19” .

(111) 297950 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 2017 r ., sygn . akt REP . 
A  3946/2017 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 24 
stycznia 2019 r . oraz postanowienia o  nadaniu klauzuli wykonal-
ności Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 
z dnia 24 stycznia 2019 r ., sygn . akt I Co 4019/18, Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie 
Piotr Gurniak zastępca Dominik Daniłowicz w toku postępowania 
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egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 56/19,do-
konałzajęciaprawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy 
na  rzecz wierzyciela: Rafała Gąsiora zamieszkałego w  Warszawie . 
Następnie w/w postępowanie egzekucyjne zostało przejęte przez 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Legionowie 
Marcina Turskiego i prowadzone jest pod nową sygnaturą akt Km 
1058/19” .

(111) 298212 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Aktu notarialnego z  dnia 15 grudnia 2017 r ., sygn . akt REP . 
A  3946/2017 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 24 
stycznia 2019 r . oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności 
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 24 
stycznia 2019 r ., sygn . akt I Co 4019/18, Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Piotr Gurniak 
zastępca Dominik Daniłowicz w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 56/19,dokonałzajęciaprawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: 
Rafała Gąsiora zamieszkałego w Warszawie . Następnie w/w postę-
powanie egzekucyjne zostało przejęte przez Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcina Turskiego i prowa-
dzone jest pod nową sygnaturą akt Km 1058/19” .

(111) 300680 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 306337 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 307775 A . Wykreślono: GENEXO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592; Wpi-
sano: LIPID SYSTEMS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021636530 .

(111) 308605 A . Wykreślono: LEMON FASHION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Poznań, Polska 360213665; Wpisano: CDRL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Pianowo, Polska 411444842 .

(111) 310541 A . Wykreślono: Trei Real Estate GmbH, Mülheim 
an der Ruhr, Niemcy; Wpisano: Trei Real Estate GmbH, Düsseldorf, 
Niemcy .

(111) 311421 A . Wykreślono: LEMON FASHION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Poznań, Polska 360213665; Wpisano: CDRL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Pianowo, Polska 411444842 .

(111) 311422 A . Wykreślono: LEMON FASHION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Poznań, Polska 360213665; Wpisano: CDRL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Pianowo, Polska 411444842 .

(111) 312257 A . Wykreślono: PEKE MUNDO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142396433; 
Wpisano: KLOCKOWNIA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Stare Babice, Polska 385922356 .

(111) 312949 A . Wykreślono: Trei Real Estate GmbH, Mülheim 
an der Ruhr, Niemcy; Wpisano: Trei Real Estate GmbH, Düsseldorf, 
Niemcy .

(111) 315591 D . Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3418/20/148) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2649115 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-315591 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 315592 D . Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3430/20/582) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2649105 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-315592 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 316146 D . Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3435/20/587) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2649110 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-316146 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec Fiber#1 Spółka z  ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 316150 D . Wpisano: „W dniu 18 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za 3404/20/223) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2648172 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-316150 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 316756 A . Wykreślono: GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592; Wpisa-
no: LIPID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 021636530 .

(111) 316870 D . Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i  Wilda w  Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za 3440/20/903) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2649103 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-316870 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
z  siedzibą w  Warszawie wobec ”Wielkopolska Telewizja Kablowa” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 316871 D . Wpisano:  „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i  Wilda w  Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za 3427/20/068) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2649112 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R-316871 w celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
z  siedzibą w  Warszawie wobec ”Wielkopolska Telewizja Kablowa” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu” .

(111) 318981 D . Wpisano:  „W dniu 18 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3405/20/624) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2648174 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-318981 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 318982 D . Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3423/20/464) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2649106 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-318982 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
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Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 319070 D . Wpisano: „W dniu 30 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3433/20/785) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2649109 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-319070 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 319937 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 320112 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 320113 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 322781 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 323250 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 323618 D . Wpisano: „W dniu 18 czerwca 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt PO .VII .Ns-Rej .Za  3403/20/822) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2648173 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-323618 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu” .

(111) 325898 A . Wykreślono: REAL SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, 
Polska 710447740; Wpisano: OWOLOVO SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Morszków, Polska 384005008 .

(111) 325971 A . Wykreślono: KAZAR FOOTWEAR SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, Polska 
651500282; Wpisano: KAZAR GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, Polska 651500282 .

(111) 326529 A . Wykreślono: ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 011334072; Wpisano: UPL POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011334072 .

(111) 327242 A . Wykreślono: FORTIS NOWY STARY BROWAR 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
146303032; Wpisano: MARTA KLEPKA, Poznań, Polska .

(111) 328415 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Ugody Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy 
z dnia 18 maja 2012 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonej w klau-
zulę wykonalności z  dnia 31 lipca 2018 r ., postanowienia Sądu 
Okręgowego w  Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z  dnia 31 lipca 
2018 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego w klauzulę wyko-
nalności z dnia 31 lipca 2018 r . oraz postanowienia Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 
r ., sygn . akt IX GCo 158/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-

wym dla Warszawy – Żoliborza w  Warszawie Artur Mieczkowski 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt: GKm 81/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Alior Bank Spółka 
akcyjna z siedzibą w Warszawie .”

(111) 328416 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Ugody Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy 
z dnia 18 maja 2012 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonej w klau-
zulę wykonalności z  dnia 31 lipca 2018 r ., postanowienia Sądu 
Okręgowego w  Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z  dnia 31 lipca 
2018 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego w klauzulę wyko-
nalności z dnia 31 lipca 2018 r . oraz postanowienia Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 
r ., sygn . akt IX GCo 158/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Warszawy – Żoliborza w  Warszawie Artur Mieczkowski 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt: GKm 81/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Alior Bank Spółka 
akcyjna z siedzibą w Warszawie .”

(111) 328417 D . Wpisano:  „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Ugody Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodar-
czy z  dnia 18 maja 2012 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonej 
w  klauzulę wykonalności z  dnia 31 lipca 2018 r ., postanowienia 
Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 31 
lipca 2018 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego w klauzulę wy-
konalności z dnia 31 lipca 2018 r . oraz postanowienia Sąd Okręgo-
wego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 
r ., sygn . akt IX GCo 158/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Warszawy – Żoliborza w  Warszawie Artur Mieczkowski 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt: GKm 81/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Alior Bank Spółka 
akcyjna z siedzibą w Warszawie .”

(111) 328418 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Ugody Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy 
z dnia 18 maja 2012 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonej w klau-
zulę wykonalności z  dnia 31 lipca 2018 r ., postanowienia Sądu 
Okręgowego w  Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z  dnia 31 lipca 
2018 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego w klauzulę wyko-
nalności z dnia 31 lipca 2018 r . oraz postanowienia Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 
r ., sygn . akt IX GCo 158/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Warszawy – Żoliborza w  Warszawie Artur Mieczkowski 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt: GKm 81/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Alior Bank Spółka 
akcyjna z siedzibą w Warszawie .”

(111) 328962 D . Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go: Ugody Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy 
z dnia 18 maja 2012 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonej w klau-
zulę wykonalności z  dnia 31 lipca 2018 r ., postanowienia Sądu 
Okręgowego w  Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z  dnia 31 lipca 
2018 r ., sygn . akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego w klauzulę wyko-
nalności z dnia 31 lipca 2018 r . oraz postanowienia Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 
r ., sygn . akt IX GCo 158/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono-
wym dla Warszawy – Żoliborza w  Warszawie Artur Mieczkowski 
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
turą akt: GKm 81/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed-
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Alior Bank Spółka 
akcyjna z siedzibą w Warszawie .”

(111) 331049 A . Wykreślono: ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 
180040712; Wpisano: BIKE MOTO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 366392344 .
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA 
 UZNANA  

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(111) 293774 (540) RITZ (511) 3, 21
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,  
Third Floor, 20 Old Bailey Londres EC4M 7AN (GB)
(151) 2018 07 04 (441) 2018 09 03 (581) 2018 08 16

(111) 446650A (540) GRUNDIG
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9, 14, 18, 28
(732) Modern Creation Luxembourg S .a .r .l .,  
Navas Business Center,2B Ennert Dem Bierg L-5244 Sandweiler (LU)
(151) 2020 04 20 (441) 2020 07 13 (581) 2020 06 25

(111) 468807 (540) Haemate (511) 5
(732) CSL Behring GmbH,  
Emil-von-Behring-Strasse 7635041 Marburg (DE)
(151) 2020 01 23 (441) 2020 02 24 (581) 2020 02 06

(111) 541104 (540) Sansha
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 25
(732) FRANCK RAOUL-DUVAL,  
Flat 21B Monticello,48 Kennedy Road,Mid-Levels Hong Kong (CN)
(151) 2019 11 07 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 546872 (540) stabo
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S .A .,  
Route de Sete F-34540 Balaruc les Bains (FR)
(151) 2019 11 25 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23

(111) 547367 (540) pingo
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 5, 16
(732) HYGA AG, Fabrikstrasse 1 CH-2543 Lengnau BE (CH)
(151) 2020 02 24 (441) 2020 04 27 (581) 2020 04 09

(111) 663792 (540) EQUITEX
(531) CFE: 03 .03 .01, 26 .01 .02, 27 .05 .01 (511) 18
(732) SPITALER JOHANNES,  
3 Via Pigano, I-39057 APPIANO (Bolzano) (IT)
(151) 2019 12 19 (441) 2020 03 23 (581) 2020 03 05

(111) 728666 (540) DURFLEX (511) 27
(732) VESMACO DI CACCIANI CLAUDIA,  
Via Cassolo, 15 I-60030 MONSANO (AN) (IT)
(151) 2019 12 30 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23

(111) 737672 (540) YOURTONE (511) 10
(732) DENSEI, INC ., 8-13 Koei-cho, Ebetsu-shi Hokkaido (JP)
(151) 2019 12 10 (441) 2020 02 24 (581) 2020 02 06

(111) 866298 (540) 3 HORSES
(531) CFE: 03 .03 .15, 25 .01 .10, 27 .05 .01, 27 .07 .01 (511) 32
(732) United Dutch Breweries B .V .,  
Druivenstraat 21 NL-4816 KB Breda (NL)
(151) 2020 02 03 (441) 2020 03 09 (581) 2020 02 20

(111) 971073 (540) FRUTONANNY (511) 5, 16, 29, 30,  
32, 35, 43

(732) Joint Stock Company „PROGRESS”,  
Vladenie 2, ul . Angarskaya RU-398902 Lipetsk (RU)
(151) 2019 11 18 (441) 2020 05 04 (581) 2020 04 16

(111) 971908 (540) NoSkito (511) 3, 5
(732) SanderStrothmann GmbH,  
Brüsseler Straße 249124 Georgsmarienhütte (DE)
(151) 2020 01 08 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23

(111) 984023 (540) Neuronox (511) 5
(732) Medy-Tox Inc ., 641-4, Gag-ri, Ochang-myeon,  
Cheongwon-gun Chungcheongbuk-do 363-883 (KR)
(151) 2019 11 18 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 985793 (540) armada
(531) CFE: 25 .07 .01, 27 .05 .01 (511) 31
(732) J .J .M . HOLDING,  
Hameau d’Ecoivres-60 rue de la Gare F-62144 MONT SAINT ELOI (FR)
(151) 2020 06 11 (441) 2020 07 13 (581) 2020 06 25

(111) 1023689 (540) PRINCE VLADIMIR (511) 30
(732) ORIENTIS GOURMET, 32-34 rue Marbeuf F-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 11 18 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1038485 (540) Marquès del Dominio
(531) CFE: 03 .01 .22, 24 .01 .11,  
24 .09 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, SC GALEC,  
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 29 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23

(111) 1081664 (540) MARCA GUIA
(531) CFE: 01 .01 .01, 25 .01 .19, 29 .01 .12 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19,  

20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31,  

32, 33, 34, 35
(732) Association des Centres Distributeurs E . LECLERC (A .C .D . 
Lec), 26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE Cedex (FR)
(151) 2020 01 02 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1181735 (540) XO
(531) CFE: 02 .09 .01, 27 .05 .01 (511) 41
(732) XO Trademarks LLC,  
16000 Ventura Blvd Ste . 600 Encino CA 91436 (US)
(151) 2016 10 23 (441) 2017 02 20 (581) 2017 02 02

(111) 1204320 (540) Neuramis
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 5, 10
(732) Medytox Inc ., 78, Gangni 1-gil, Ochang-eup,  
Cheongwon-gun Chungcheongbuk-do 363-885 (KR)
(151) 2019 11 18 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1216836 (540) Skippy
(531) CFE: 03 .01 .16, 27 .05 .07 (511) 3, 5, 28
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „TDM 
Impex”, of .24, pom .14, d .6A, ul . Skryganova 220073 Minsk (BY)
(151) 2019 10 18 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1254621 (540) AR Alberto Rossi
(531) CFE: 26 .01 .18, 27 .05 .10 (511) 25
(732) ÖZCANLAR AYAKKABI PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, İkitelli Organize Sanayi BölgesiAymakoop C:2 Blok No: 
158İkitelli Başakşehir İstanbul (TR)
(151) 2019 12 31 (441) 2020 02 24 (581) 2020 02 06

(111) 1293320 (531) CFE: 05 .07 .13 (511) 43
(732) Apple Inc ., One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 03 19 (441) 2020 05 04 (581) 2020 04 16

(111) 1297282 (540) NeKo INSTANT NUDEL SNACK
(531) CFE: 27 .05 .02 (511) 30
(732) CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIEN HUONG  
(THIEN HUONG FOOD JSC .), So 1, Duong Le Duc Tho, Khu pho 2, 
Phuong Tan Thoi Hiep, Quan 12 Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
(151) 2019 12 12 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23
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(111) 1315953 (540) BLACK BRUIN ENERGY DRINK
(531) CFE: 03 .01 .14 (511) 32
(732) OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,  
Adana Hacı, Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı, 
No:31 Sarıçam-Adana (TR)
(151) 2019 09 17 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1329416 (540) DURU
(531) CFE: 26 .04 .18, 27 .05 .17, 29 .01 .13 (511) 29, 30
(732) DURU BULGUR GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
Organize Sanayi Bolgesi Pk:3 Merkez Karaman (TR)
(151) 2019 12 31 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1335794 (540) FIGENZI (511) 3, 4, 5
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Snouck Hurgronjestraat 10 NL-2313 PV Leiden (NL)
(151) 2019 12 23 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1341216 (540) WILLIAMS (511) 30, 35
(732) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „KAMELOT”, 
60A, et . 3, pom . XXIII K 33A-33G, pom . XXII K 83A, Dmitrovskoe sh . 
RU-127474 Moscow (RU)
(151) 2019 11 22 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1342326 (540) DILIS
(531) CFE: 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 3
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Dilis Cosmetic”,  
ul . Drozdovicha d . 23222304 Molodechno (BY)
(151) 2020 02 24 (441) 2020 05 11 (581) 2020 04 23

(111) 1359619 (540) KEENCUT (511) 8
(732) Keencut Limited, Baird Road, Willowbrook Industrial Estate, 
Corby Northamptonshire NN17 5ZA (GB)
(151) 2017 01 30 (441) 2020 03 09 (581) 2020 02 20

(111) 1360889 (540) TRAXI (511) 5
(732) Brandt Europe, S .L .,  
Avda . República Argentina, 24 E-41011 Sevilla (ES)
(151) 2020 03 13 (441) 2020 04 20 (581) 2020 04 02

(111) 1361021 (540) SORBEX (511) 5
(732) VALARTIN HOLDING LIMITED,  
Stavrou, 56, flat/office 104,Strovolos CY-2035 Nicosia (CY)
(151) 2019 10 15 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1374752 (540) FEMAPURE (511) 3, 5, 16
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Snouck Hurgronjestraat 10 NL-2313 PV Leiden (NL)
(151) 2019 12 23 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1380859 (540) BEAUX ARTS (511) 33
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE,  
12 RUE DU REC DE VEYRET, ZONE INDUSTRIELLE DE PLAISANCE 
F-11100 NARBONNE (FR)
(151) 2019 11 29 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1382832 (540) FARMI (511) 9, 35, 38, 42, 44, 45
(732) SOUFFLET AGRICULTURE,  
Quai du Général Sarrail F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR)
(151) 2019 12 03 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1383848 (540) VARANTI (511) 3, 4, 5
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Snouck Hurgronjestraat 10 NL-2313 PV Leiden (NL)
(151) 2019 12 23 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1408938  
(531) CFE: 01 .15 .15, 02 .09 .04, 26 .13 .25 (511) 5
(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH,  
lndustriestraße 3566129 Saarbrücken (DE)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 05 11 (581) 2020 04 23

(111) 1432850 (540) AQUAMATIC
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 21
(732) Individual entrepreneur Morgunov Leonid Grigor’evich,  
kv . 47, d . 8, ul . Dostoevskogo RU-630091 Novosibirsk (RU)
(151) 2020 01 09 (441) 2020 03 02 (581) 2020 02 13

(111) 1437586 (540) TIGERPLY (511) 19
(732) Shelter Forest International Acquisition, Inc .,  
200 SW Market Street, Suite 1930 Portland OR 97201 (US)
(151) 2018 11 01 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1448923 (540) MULTIFREEZE (511) 1
(732) Joint-stock company „Obninskorgsintez”,  
Kievskoe highway, 57, Obninsk RU-249032 Kaluga region (RU)
(151) 2019 09 18 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1449121 (540) ROYAL STAG (511) 33
(732) Pernod Ricard India Private Limited,  
5th floor, D-3, District Centre, SaketNew Delhi 110017 (IN)
(151) 2019 11 27 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1455938 (540) ALIBRA SCHOOL
(531) CFE: 21 .01 .25, 27 .05 .10, 29 .01 .15 (511) 9, 42
(732) New Technologies Ltd .,  
ul . Zemlyanoi Val, 7, pom . III, kom . 3, et . 3 RU-105064 Moscow (RU)
(151) 2019 12 02 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23

(111) 1462333 (540) Emmi REPUBLIC of BLENDS
(531) CFE: 05 .07 .27, 24 .03 .07,  
24 .09 .05, 26 .01 .18, 26 .11 .14, 27 .05 .24 (511) 29, 30, 32
(732) Emmi AG, Landenbergstrasse 1 CH-6005 Luzern (CH)
(151) 2019 12 05 (441) 2020 02 17 (581) 2020 01 30

(111) 1468890 (540) BOOX
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) ONYX INTERNATIONAL INC .,  
ROOM C103, BUILDING 2,#21 HEJING SOUTH ROAD, LIWAN 
DISTRICT, GUANGZHOUGUANGDONG (CN)
(151) 2020 01 10 (441) 2020 05 11 (581) 2020 04 23

(111) 1470561 (540) COOL ZONE
(531) CFE: 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 25
(732) Malerian Daria Evgenevna,  
Beringa st ., 4, 75 RU-199406 Sankt-Petersburg (RU)
(151) 2020 01 09 (441) 2020 03 02 (581) 2020 02 13

(111) 1473259 (540) TADFIN (511) 5
(732) Veru Inc ., 4400 Biscayne Boulevard Miami FL 33137 (US)
(151) 2019 05 14 (441) 2020 03 02 (581) 2020 02 13

(111) 1487679 (540) BISOL (511) 33
(732) Bisol Desiderio & Figli S .r .l .,  
Via Follo 33I-31049 Valdobbiadene (TV) (IT)
(151) 2020 01 02 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1498791 (540) KINGTECH
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 8
(732) Zhangjiagang Tianhua Hardware Co ., Ltd,  
Daxin Village, Daxin Town, Zhangjiagang City, Suzhou 310000 
Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 10 17 (441) 2019 12 09 (581) 2019 11 21

(111) 1498867 (540) Illuminate me
(531) CFE: 02 .09 .01, 17 .02 .02, 27 .05 .01 (511) 3
(732) Liudmila Aleksandrovna Kuznetsova,  
ul . Startovaya, 7, apt . 33 RU-129336 Moscow (RU)
(151) 2019 10 11 (441) 2019 12 09 (581) 2019 11 21

(111) 1498878 (540) VitaDairy Nghia vu vun boi suc song
(531) CFE: 01 .15 .15, 27 .03 .12, 27 .05 .09, 29 .01 .04 (511) 5, 29, 30, 35
(732) VITADAIRY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY,  
99 Nguyen Thi Minh Khai street, Ben Thanh Ward,  
1 District Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 12 09 (581) 2019 11 21

(111) 1499747 (540) CORe GASIFICATION TECHNOLOGY
(531) CFE: 01 .15 .15, 25 .12 .01,  
26 .01 .12, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 7, 11, 37, 42
(732) Mitsubishi Power, Ltd .,  
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, Yokohama-shi  
Kanagawa 220-8401 (JP)
(151) 2019 09 24 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28
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(111) 1499780 (531) CFE: 02 .09 .14 (511) 5
(732) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU „VIK-A”, 
vul . Henerala Almazova, bud . 18/7, kimnata 621m . Kyiv 01133 (UA)
(151) 2019 07 08 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1499812 (540) BioTrim
(531) CFE: 26 .01 .01, 27 .05 .09 (511) 3
(732) Individual entrepreneur Zabrodina Inna Markovna,  
kv . 52, d . 9, ul . Il’icha RU-630090 Novosibirsk (RU)
(151) 2019 10 07 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1499834 (540) b
(531) CFE: 27 .05 .21 (511) 25
(732) BINLANG GARMENTS & WEAVING CO ., LTD JIN JIANG, 
Shizhen Jinjing industrial Zone, jinjing Jinjiang 362000 Fujian (CN)
(151) 2019 10 28 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1499884 (540) eG70 (511) 12
(732) Hyundai Motor Company,  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2019 09 24 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1499897 (540) eG80 (511) 12
(732) Hyundai Motor Company,  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2019 09 24 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1501104 (540) PRINCESS CASH
(531) CFE: 27 .05 .03, 29 .01 .14 (511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd .,  
„Maritsa” Str . 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 08 14 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501111 (540) HAIR SMOOTHIE schauma
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 3
(732) Henkel AG & Co . KGaA,  
Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 07 09 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501802 (540) TANTE FANNY (511) 29, 30
(732) Tante Fanny Frischteig GmbH,  
Parkstraße 24 A-4311 Schwertberg (AT)
(151) 2019 08 30 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501846 (540) GIVENCHY L’INSTINCT (511) 3
(732) LVMH FRAGRANCE BRANDS,  
77 rue Anatole France F-92300 Levallois-Perret (FR)
(151) 2019 10 22 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501875 (540) BRIMOFREE (511) 5
(732) OmniVision GmbH, Lindberghstr . 82178 Puchheim (DE)
(151) 2019 10 23 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501891 (540) ARMATA
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 28, 35
(732) Joint-Stock Company „Research and Production Corporation 
„Uralvagonzavod” named after F . E . Dzerzhinsky”,  
Vostochnoye Highway 28, city of Nizhny Tagil  
RU-622007 the Sverdlovsk region (RU)
(151) 2019 07 16 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501905 (540) INSTITUTE ESTELARE
(531) CFE: 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 3
(732) Limited liability company „AMIDAGLOBAL”,  
ul . Lyublinskaya, 151, vhod 3 . pom . 4B RU-109341 Moscow (RU)
(151) 2019 07 11 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501916 (540) ROCKY RICE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 5, 29, 30
(732) BENLIAN FOODS DOO,  
Bul . Sv . Cara Konstantina 82-8418000 Niš (RS)
(151) 2019 11 06 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501931 (540) CALCIDERMETHA (511) 3, 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2019 07 19 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1501948 (540) THE BARBER CORNER
(531) CFE: 02 .01 .01, 25 .01 .19, 26 .04 .12,  
26 .11 .14, 27 .05 .24, 29 .01 .12 (511) 3
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, SC GALEC, 26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY 
SUR SEINE (FR)
(151) 2019 10 18 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1502130 (540) BIA SAIGON LAGER EST . 1875  
GOLD MEDAL BREW PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM
(531) CFE: 04 .03 .03, 05 .07 .03, 25 .01 .15,  
25 .05 .03, 25 .07 .25, 29 .01 .14 (511) 32
(732) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION,  
187 Nguyen Chi Thanh,Ward 12, District 5 Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2019 09 19 (441) 2019 12 23 (581) 2019 12 05

(111) 1502341 (540) BRISK
(531) CFE: 01 .15 .15, 27 .05 .08 (511) 11
(732) Zhejiang Brisk Environmental Technology Limited, 
Room 705, Building 7F, No 459, Qige Road, Xiasha Economic 
Development Zone, Jianggan District, HangzhouZhejiang (CN)
(151) 2019 07 22 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502346 (540) LARPLAST
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 20, 21
(732) LARPLAST PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Bahçeşehir 2 . Kısım 7 . Cadde, Bizimtepe Villaları No:3/B, 
Başakşehir TR-34488 İSTANBUL (TR)
(151) 2019 09 26 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502354 (540) YONGXIU
(531) CFE: 28 .03 .00 (511) 7
(732) Yongxiu Valve Co ., Ltd ., High and New Tech Area,Luncang, 
Nanan City, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 11 12 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502432 (540) DAJIAOBAN
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 12
(732) ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO ., LTD,  
No .33 South of Zhonghua, Pinglang Line, Zhonghua Village, 
Xingcang Town, PinghuZhejiang (CN)
(151) 2019 11 08 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502494 (540) HERMES GRAND JETE (511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 09 20 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502697 (540) MULTITAPE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 5
(732) Pavlov Sergii Vasylovych,  
prosp . Nauky, 64, kv . 56 Kharkiv 61103 (UA)
(151) 2019 10 04 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502725 (540) ORPC
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 7, 12, 25, 28
(732) ORIENTAL RECREATIONAL PRODUCTS (SHANGHAI) CO ., 
LTD ., 1699 DAYE ROAD, WUQIAO TOWN, FENGXIAN DISTRICT 
SHANGHAI (CN)
(151) 2019 06 25 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1502783 (540) Dentreal
(531) CFE: 26 .11 .25, 27 .05 .09, 29 .01 .13 (511) 10
(732) ANKA TIBBİ MALZEME ARAÇ VE GEREÇLERİ ELEKTRİK 
ELEKTRONİK BİLG . İT . İH . SAN VE TİC .LTD .ŞTİ,  
Bulgurlu Mahallesi, Kurudere Sokak No:20/BÜsküdar/İstanbul (TR)
(151) 2019 10 17 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503008 (540) CARESSE (511) 16
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, SC GALEC,  
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 09 23 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12
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(111) 1503009 (540) D JD MAGNET WIRE
(531) CFE: 26 .11 .08, 27 .05 .08 (511) 9
(732) Tongling Jingda Special Magnet Wire Co .,Ltd ., 
No .988,Northern Section,Huangshan Avenue,  
Tongling Economicand Technological Development Zone 244000 
Anhui Province (CN)
(151) 2019 10 28 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503036 (540) Pepwell (511) 1, 5
(732) Jiangsu Jland Biotech Co ., Ltd .,  
No . 49, Yongxing Street, Jingjiang City 214500 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 20 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503097 (531) CFE: 25 .07 .07, 26 .01 .06 (511) 9, 10
(732) LYNRED, Avenue de la Vauve F-91120 PALAISEAU (FR)
(151) 2019 10 28 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503117 (540) Biollagen (511) 1
(732) Jiangsu Jland Biotech Co ., Ltd .,  
No . 49, Yongxing Street, Jingjiang City 214500  
Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 20 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503168 (540) INFO (511) 29, 30, 43
(732) Xiamen C&D Light Industry Co ., Ltd ., 17F C&D International 
Building, No .1699 Huandao East Road 361008 Xiamen (CN)
(151) 2019 11 12 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503235 (540) TAN
(531) CFE: 26 .01 .02, 27 .05 .17 (511) 29, 31
(732) Zhangzhou Tan Co ., Ltd . Fujian, 22nd Floor, Block 1,  
Liyuan Plaza, East Nanchang Road, Zhangzhou 363000 Fujian (CN)
(151) 2019 11 06 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503288 (540) DICE
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 18, 24, 25, 26
(732) D .İ .T .E .K .S . TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ,  
Meydan Sokak Veko Giz Plaza,No: 3 Kat: 13 Bölüm: 43  
Daire: 1310,Maslak Şişli TR-34367 Şişli İstanbul (TR)
(151) 2019 10 21 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503453 (540) „Le SUPERBE”
(531) CFE: 25 .01 .15, 25 .03 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 29
(732) LeSuperbe AG, Langrüti 1 CH-6333 Hünenberg See (CH)
(151) 2019 09 25 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503467 (540) ÜSTÜNKARLI LOG SAWING LINES
(531) CFE: 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 7, 35, 37
(732) ÜSTÜNKARLI MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ,  
Gölcükler Mah . 798/4 Sokak No:1 MENDERESİZMİR (TR)
(151) 2019 05 30 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1503508 (540) TANGO (511) 9, 35, 42
(732) Petrol d .d ., Ljubljana, Dunajska cesta 50 SI-1527 Ljubljana (SI)
(151) 2019 07 18 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1503531 (540) BBZONE
(531) CFE: 01 .01 .02, 01 .15 .15, 27 .05 .03, 28 .03 .00 (511) 5
(732) FUJIAN TIME AND TIANHE INDUSTRIAL CO ., LTD ., 
Honggongshan Development Zone, Honglai Town,  
Nanan City Fujian (CN)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1503540 (540) NISE (511) 34
(732) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO ., LTD,  
No . 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District, 
ChangshaHunan (CN)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1503676 (540) POL CARSON (511) 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, SC GALEC,  
26 quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 09 26 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1503694 (540) AEF (511) 11
(732) Limited Liability Company „AKUSTICHESKAYA ZAMOROZKA”, 
Skolkovo Innovation center, Bol’shoy bul’var, St . 42, bld . 1,  
fl . 4,office 1594, work place 9 RU-121205 Moscow (RU)
(151) 2019 08 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503751 (540) HAOFENG
(531) CFE: 28 .03 .00 (511) 20
(732) Fengze Haomei Craft Co .,Ltd .  
Quanzhou, 12 Fengying Rood, Beifeng Industrial Estate, 
Quanzhou 362000 Fujian (CN)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503771 (540) INNOSILICON
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 9
(732) Innosilicon Technology Co ., Ltd .,  
D605-610, 99# RenAi Road, SuZhou Industrial Park, Suzhou 
Jiangsu (CN)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503829 (540) IMPARI
(531) CFE: 25 .07 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01 (511) 33
(732) FARNESE VINI S .R .L .,  
Via dei Bastioni, I-66026 Castello Caldora, ORTONA (CH) (IT)
(151) 2019 10 17 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503831 (540) MCXICAN
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 14, 18, 35
(732) Guangzhou Scarecrow Industrial Co ., Ltd .,  
No .136, Floor 1 and 2, No . 42 Gongyuanqian Road,  
Huadu District, Guangzhou City Guangdong Province (CN)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503846 (540) Besicol (511) 1, 5
(732) Jiangsu Jland Biotech Co ., Ltd .,  
No . 49, Yongxing Street, Jingjiang City 214500 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 09 09 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503862 (540) amuro (511) 3
(732) Flora Scherer, Elsavatalstraße 9663820 Elsenfeld (DE)
(151) 2019 10 16 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503873 (540) Dong Chong Xia Cao
(531) CFE: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 34
(732) INNER MONGOLIA KUNMING CIGARETTE LIMITED LIABILITY 
COMPANY, NO .19 Daerdeng North Road, Saihan District, Huhhot 
City 010020 Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
(151) 2019 10 16 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503900 (540) HONGREDONE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 42
(732) Taicang Hongce Ruida Certification Consulting Co ., Ltd .,  
No . 20 Jianxiong Road, New City of Science and Education, 
Taicang City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503908 (540) RO CHUNG
(531) CFE: 26 .03 .23, 26 .13 .25, 28 .03 .00 (511) 19
(732) Taicang Shun Rucheng Building Materials Co ., Ltd .,  
No . 20 Jianxiong Road,New City of Science and Education, Taicang 
City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503914 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 11
(732) Taicang Yingda Boiler Equipment Co ., Ltd .,  
Room 1308, Building 1, 309 Zheng He Middle Road, chengxiang 
town, Taicang City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503930 (540) BODOS
(531) CFE: 27 .05 .02 (511) 4, 35, 36, 37, 39
(732) BODOS a .s ., Mánesova 2266/1a CZ-680 01 Boskovice (CZ)
(151) 2019 09 23 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
(111) 1503945 (531) CFE: 26 .07 .25, 29 .01 .04 (511) 9, 35, 42
(732) Petrol d .d ., Ljubljana, Dunajska cesta 50 SI-1527 Ljubljana (SI)
(151) 2019 07 18 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
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(111) 1503964 (540) cirsoo
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 18, 25, 35
(732) Quanzhou Zhongkai Clothing Co ., Ltd .,  
4A, No .72-8, Chuangye Road, Fengli Sub-district, Shishi City, 
Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504027 (540) HXZDH
(531) CFE: 26 .03 .04, 27 .05 .01 (511) 7
(732) Jinan Huaxin Automation Engineering Co ., Ltd .,  
Industrial Park, Shanghe County, Jinan City Shandong Province (CN)
(151) 2019 09 30 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504035 (540) WAN LUO
(531) CFE: 26 .04 .05, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 38
(732) Taicang Hongce Tengda Network Technology Co ., Ltd .,  
No . 20 Jianxiong Road, New City of Science and Education, 
Taicang City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504059 (540) SHISEIDO
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 21
(732) Shiseido Company, Limited,  
5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061 (JP)
(151) 2019 08 07 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504084 (540) HONGCETALK
(531) CFE: 26 .04 .05, 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 38
(732) Taicang Hongcetuoda Technology Consulting Co ., Ltd .,  
No . 20 Jianxiong Road, New City of Science and Education, 
Taicang City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504210 (540) TITAN BLACK POWER CHERRY STRONG 
ENERGY DRINK 20% MORE CAFFEINE & TAURINE
(531) CFE: 03 .01 .04, 19 .03 .01, 26 .11 .06, 27 .05 .09, 29 .01 .15 (511) 32
(732) Valentina Koleva Georgieva,  
12 Georgi Kochev Str ., fl . 16, ap . 64 BG-5800 Pleven (BG)
(151) 2019 10 04 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504223 (540) CEBINA (511) 1
(732) Norske Skog Saugbrugs AS,  
Tistedals gate 9-11 N-1772 Halden (NO)
(151) 2019 10 21 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504226 (540) TITAN BLACK POWER APPLE STRONG 
ENERGY DRINK 20% MORE CAFFEINE & TAURINE
(531) CFE: 03 .01 .04, 19 .03 .01, 26 .11 .06, 27 .05 .09, 29 .01 .15 (511) 32
(732) Valentina Koleva Georgieva,  
12 Georgi Kochev Str ., fl .16, ap . 64 BG-5800 Pleven (BG)
(151) 2019 10 04 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504328 (540) YUHADA (511) 3
(732) Sangdae LEE, 47,  
Songjeong 4ga-gil, Seongdong-gu Seoul 04801 (KR)
(151) 2019 11 04 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504361 (540) NEDONG (511) 12
(732) GUANGZHOU NAIDONG INFO TECHNOLOGY CO ., LTD .,  
2F, NO .71, LONGKOU W . RD ., TIANHE DIST ., GUANGZHOU CITY 
100760 GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 08 13 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504402 (540) eG90 (511) 12
(732) Hyundai Motor Company,  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2019 09 24 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504404 (540) eGV70 (511) 12
(732) Hyundai Motor Company,  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(151) 2019 09 24 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504406 (540) INHALE EXHALE EASYHALE (511) 5, 10
(732) Orion Oyj, Orionintie 1 FI-02200 Espoo (FI)
(151) 2019 10 04 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504416 (540) Bev Box (511) 32, 33, 35
(732) flaschenpost SE, Sentmaringer Weg 2148151 Münster (DE)
(151) 2019 10 30 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504419 (540) S SERTPLAS
(531) CFE: 27 .05 .09, 29 .01 .12 (511) 9, 11, 12
(732) SERTPLAS OTO YAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
Ikitelli Organize K .S . Sit . Blg . 14Cd . Mutfakçilar San . Sit . M-9Blok 
No: 1-3-5-7-9-11 Basaksehir Istanbul (TR)
(151) 2019 07 26 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504491 (540) BL .BALII
(531) CFE: 07 .05 .02, 27 .03 .15, 27 .05 .01 (511) 18
(732) CHEN YULAI 33262319730911520X, LUN SI YANG VILLAGE, 
DAXI TOWN, WENLING CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 07 11 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504494 (540) FORE
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 7
(732) Zhejiang FORE Intelligent Technology CO ., LTD .,  
No .9 Gaoyang Road, Yuanqiao Town, Huangyan District,  
Taizhou City 318000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 09 20 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504519 (540) YONG ZEN
(531) CFE: 01 .15 .15, 05 .03 .13, 26 .01 .03, 28 .03 .00 (511) 24
(732) Taicang Cashmere Textiles Co ., Ltd .,  
No . 20 Jianxiong Road, New City of Science and Education, 
Taicang City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504605 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 9
(732) Asian Electric Appliances & Cables Technology Co ., Ltd ., 
Building A-3, Area A ,Hegui Industrial Zone, Lishui Town,  
Nanhai District, Foshan City Guangdong Province (CN)
(151) 2019 11 08 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504620 (540) TMX
(531) CFE: 26 .01 .03 (511) 9, 12, 16, 25, 28, 35, 37
(732) Joint Stock Company «Transmashholding»,  
Ozerkovskaya nab ., 54, str . 1 RU-115054 Moscow (RU)
(151) 2019 10 25 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504666 (540) FIRST KIDS
(531) CFE: 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 25, 35
(732) İBRAHİM ÇELEBİ,  
Demirkapı Mah . AltınelSok . 32/13 Bağcılar İstanbul (TR)
(151) 2019 09 19 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504701 (540) LIWEI
(531) CFE: 26 .01 .03, 26 .13 .25, 27 .05 .09 (511) 7
(732) Zhejiang Liwei Fuel Injection Co .,Ltd .,  
NO .83 Rd, Shiniu, Shuige Industrial Park, Lishui Zhejiang (CN)
(151) 2019 09 25 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504711 (540) NaturaVita COMPLEX MASSIMA PROTE-
ZIONE NATURALE
(531) CFE: 05 .03 .13, 25 .07 .25, 27 .01 .12, 27 .05 .09 (511) 31
(732) PET360 SRL, Via Amedei, 6 I-20123 MILANO (IT)
(151) 2019 08 06 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504924 (540) TMH
(531) CFE: 26 .01 .03 (511) 9, 12, 16, 25, 28, 35, 37
(732) Joint Stock Company «Transmashholding»,  
Ozerkovskaya nab ., 54, str . 1 RU-115054 Moscow (RU)
(151) 2019 10 25 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504931 (540) LUNA (511) 16
(732) STAEDTLER Mars GmbH & Co . KG,  
Moosäckerstr . 390427 Nürnberg (DE)
(151) 2019 09 25 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1504958 (540) ACIC
(531) CFE: 01 .01 .01, 27 .05 .07 (511) 41, 45
(732) ACIC Pty Ltd, Level 5580 George Street SYDNEY NSW 2000 (AU)
(151) 2019 09 03 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
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(111) 1505006 (540) MiService
(531) CFE: 02 .09 .14, 16 .01 .11, 26 .04 .04, 26 .13 .25 (511) 9, 42
(732) Xiaomi Inc .,  
Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources,  
NO . 68, Qinghe Middle Street, Haidian District 100028 Beijing (CN)
(151) 2019 08 01 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1505041 (540) FRUITS GENERAL HD
(531) CFE: 27 .05 .02, 29 .01 .15 (511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd ., „Maritsa” S 
tr . 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 08 14 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1505069 (540) CHERYEXEED
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 12, 37
(732) Chery Automobile Co ., Ltd .,  
8 Changchun Road,Economy & Technology Development Zone, 
Wuhu City 100045 Anhui Province (CN)
(151) 2019 10 25 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1505128 (540) SIONET (511) 35, 37, 41, 42, 45
(732) Sionet GmbH & Co . KG,  
Kapellenstraße 488436 Eberhardzell (DE)
(151) 2019 10 24 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19

(111) 1505180 (540) KING-METER
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 12
(732) TIANJINKING-METER TECHNOLOGY CO ., LTD .,  
Room 1510, Floor 15, Aushun Building, AQUA City, Dafeng Road, 
Hongqiao District Tianjing (CN)
(151) 2019 11 25 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505209 (540) LV
(531) CFE: 25 .07 .01, 26 .04 .12 (511) 18, 26
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 11 05 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505228 (540) LV
(531) CFE: 26 .04 .12, 27 .05 .22 (511) 18, 26
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 11 05 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505237 (540) LOUIS VUITTON
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 18, 25
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 11 05 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505250 (540) VISMUTIL (511) 5
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH)
(151) 2019 10 11 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505290 (540) ALIVE TASTE (511) 29, 31
(732) Limited Liability Company „AKUSTICHESKAYA ZAMOROZKA”, 
Bol’shoy bul’var, St . 42, bld . 1, fl . 4, office 1594, work place 9, 
Skolkovo Innovation center RU-121205 Moscow (RU)
(151) 2019 08 19 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505321 (540) Leon Karssen (511) 14, 16, 18, 25, 26, 28
(732) Leon Karssen VOF, Willemstraat 64 NL-2514 HN Den Haag (NL)
(151) 2019 11 04 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505335 (540) NJORD (511) 32, 33, 43
(732) Njord Gin A/S, Kalkværksvej 2 DK-8000 Åarhus (DK)
(151) 2019 11 20 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505374 (540) SAPIENTIA
(531) CFE: 02 .01 .05, 17 .01 .01, 18 .01 .05, 29 .01 .13 (511) 33
(732) BODEGAS MOHA S .L .,  
Calle Morena, 37 (Local AQM) E-47009 Valladolid (ES)
(151) 2019 09 15 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505380 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 30
(732) Jinan aikeske information consulting co ., LTD,  
1-110 shops, West side street, East district of nanhu 

huayuan,Shunhua road, New and high-tech zones, Jinan City 
Shandong Province (CN)
(151) 2019 09 23 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505381 (540) uno
(531) CFE: 26 .04 .10, 27 .05 .01 (511) 3
(732) Kriventsov Valery Alekseevich,  
Griboedov Canal Embankment, 85,  
15 RU-190000 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2019 11 11 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505402 (540) FENTACARE (511) 3, 5
(732) RHODIA OPERATIONS, 25 rue de Clichy F-75009 PARIS (FR)
(151) 2019 09 26 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505466 (540) EGYPTIAN PRINCESS
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .15 (511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd .,  
4, „Maritsa” Str .,”Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 08 14 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505512 (540) RAISED WITHOUT ANTIBIOTICS
(531) CFE: 03 .07 .03, 04 .05 .13, 05 .07 .02,  
08 .07 .11, 25 .01 .19, 29 .01 .13 (511) 29
(732) Groward Group, UAB, V .Krėvės pr . 97 LT-50369 Kaunas (LT)
(151) 2019 08 12 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505558 (540) CCTEG
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 16,  

19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(732) CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP CORP, 
HEPINGLI QINGNIANGOU ROAD NO .5,  
CHAOYANG 100033 BEIJING (CN)
(151) 2019 05 14 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505661 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 7
(732) Taicang Lunwen Machinery Co ., Ltd .,  
Room 101, Building 16,Shanghai Road South, Chengxiang Town, 
Taicang City 215400 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 26 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505785 (540) GRANUPOTASSE (511) 1
(732) TESSENDERLO GROUP N .V .,  
Troonstraat 130 B-1050 Brussel (BE)
(151) 2019 11 26 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505893 (540) RINOMATA ROSTICCERIA SAN CARLO 1936
(531) CFE: 27 .01 .01, 27 .07 .01 (511) 29, 30
(732) San Carlo Gruppo Alimentare S .p .A .,  
Via F . Turati 29 I-20121 Milano (MI) (IT)
(151) 2019 06 21 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1505929 (540) MaDC (511) 1, 6, 9
(732) HITACHI METALS, LTD .,  
2-70, Konan 1-chome, Minato-ku Tokyo 108-8224 (JP)
(151) 2020 01 08 (441) 2020 02 10 (581) 2020 01 23

(111) 1505999 (540) Alterra (511) 3, 5, 21, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,  
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 09 10 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506017 (540) HOMESIDE SÉLECTION D’EXPERTS
(531) CFE: 24 .03 .01, 24 .17 .20, 26 .04 .02,  
27 .05 .09, 29 .01 .15 (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 

16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC,  
26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 03 11 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506025 (540) CHANEL 19 (511) 14, 18, 25
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 Genève (CH)
(151) 2020 01 17 (441) 2020 02 24 (581) 2020 02 06
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(111) 1506038 (540) C COULEUR CARAMEL
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 3
(732) NATURE .COS, Allée du Royans F-26300 Bourg-de-Péage (FR)
(151) 2019 10 30 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506096 (531) CFE: 28 .05 .00, 29 .01 .12 (511) 41
(732) Limited Liability Company «MELOFON»,  
Nizh . Susal’nyy per ., 5, str . 19, pom . XI, k . 15, pom . 31 RU-105064 
Moscow (RU)
(151) 2019 08 23 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506143 (540) Dermarism
(531) CFE: 28 .03 .00 (511) 3, 35
(732) Beauren Korea, Inc .,  
#202, 146, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul (KR)
(151) 2019 06 19 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506198 (540) AGRI DIVES
(531) CFE: 05 .03 .13, 26 .04 .02, 26 .11 .01, 27 .05 .24 (511) 1, 5, 31
(732) Denys Ruposov,  
Obolonskiy avenue, 40-A building, apartment 92 Kyiv 04214 (UA)
(151) 2019 09 24 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506273 (540) Babyology
(531) CFE: 26 .01 .06, 26 .04 .18, 27 .05 .08, 29 .01 .12 (511) 3
(732) FICOSOTA OOD, Madara Blvd . 48 BG-9700 Shumen (BG)
(151) 2019 10 31 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506296 (540) WASD .TV
(531) CFE: 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 9, 16, 18, 26, 27,  

28, 30, 35, 38, 41, 42, 45
(732) „Mobile TeleSystems” Public Joint Stock Company, 
Marksistskaya st ., 4 RU-109147 Moscow (RU)
(151) 2019 10 10 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506315 (540) HI-ULTRA
(531) CFE: 27 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 28
(732) Impulse (Qingdao) Health Tech Co ., Ltd .,  
No .369 Huashan 2nd Road, Jimo City, Qingdao City  
Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 25 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506320 (540) Reindeer
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .05 (511) 35
(732) Churilova Anna Yuryevna,  
ulitsa Vodnikov, 5A building, apartment 13 RU-125362 Moscow (RU)
(151) 2019 11 13 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506332 (540) BEAUTYLAB
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 3, 35, 44
(732) Roger Aoun, 9 Grants Close London NW7 1DD (GB)
(151) 2019 11 15 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1506346 (531) CFE: 26 .13 .25, 29 .01 .04 (511) 6, 11
(732) Limited liability company „Temper Rus”,  
ulitsa Shchorsa, 93 Agorod Kurgan RU-641920  
Kurganskaya oblast (RU)
(151) 2019 08 20 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506356 (540) VIENAT (511) 1, 2, 3
(732) BIOFA Naturprodukte W . Hahn GmbH,  
Dobelstr . 2273087 Bad Boll (DE)
(151) 2019 10 17 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506405 (540) MURRAY
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 30
(732) SOREMARTEC S .A .,  
16 Route de Trèves L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2019 11 15 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506423 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 44
(732) Nanjing Medical Love Health Technology Co ., Ltd .,  
Gate 1, Dongcheng Fuyuan Community, No . 158 Xinting West 
Road, Fuling Street, Jiangning District, NanjingJiangsu (CN)
(151) 2019 12 04 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506431 (540) SOFAR SOLAR
(531) CFE: 01 .05 .01, 27 .03 .01 (511) 9
(732) Shenzhen SOFAR SOLAR Co ., Ltd .,  
401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68, XingDong 
Community, XinAn Street, BaoAn District, Shenzhen City 518000 
Guangdong Province (CN)
(151) 2019 12 04 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506462 (540) GLYPVICOMBI (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d .d .,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 11 05 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506468 (540) Chaolite
(531) CFE: 26 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 22, 23
(732) Jiangsu Hengli Chemical Fiber Co .,Ltd .,  
No .1 Hengli Road, Nanma Industrial Zone, Shengze Town, Wujiang 
District, Suzhou City, 215200 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 11 29 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506498 (540) Louis Widmer MamaDerm (511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5 CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 11 21 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506668 
(531) CFE: 25 .07 .05, 26 .01 .04 (511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf F-75001 PARIS (FR)
(151) 2019 10 24 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506707 (540) ORIGINAL Baumann KÜCHE
(531) CFE: 26 .01 .02, 27 .05 .10 (511) 20, 21
(732) Bauformat Küchen GmbH & Co . Kommanditgesellschaft, 
Kattwinkel 132584 Löhne (DE)
(151) 2019 09 13 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506745 (540) BENETTI B
(531) CFE: 24 .01 .15, 27 .05 .09, 29 .01 .13 (511) 12
(732) KYSLYTSIA YEVHEN, apartment 26, building 146,  
Heroev Stalingrada avenue, Kharkiv city Kharkiv region 61096 (UA)
(151) 2019 09 24 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506755 (540) Freedom
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 24
(732) İSA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  
Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi No:61/A Fatih İstanbul (TR)
(151) 2019 09 25 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506772  
(540) APSYS MAKING CITIES VIBE (511) 35, 36, 37, 43
(732) FINANCIERE APSYS,  
28-32 avenue Victor Hugo F-75116 PARIS (FR)
(151) 2019 10 22 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506778 (540) MÜSLI 2GO
(531) CFE: 27 .05 .17, 27 .07 .11 (511) 29, 30
(732) KR REAL s .r .o .,  
Na příkopě 1047/17 CZ-110 00 Praha 1, Staré Město (CZ)
(151) 2019 07 24 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506850 (540) mondihome
(531) CFE: 26 .01 .03, 27 .05 .10 (511) 20, 27, 35
(732) MONDİ YATAK YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ,  
1 . Organize Sanayi Bölgesi 4 . Cad . No: 12, MelikgaziKayseri (TR)
(151) 2019 10 03 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506880 (540) XERAFY
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) XERAFY (NANTONG) CO ., LTD .,  
4F East, Building 4, No .9 Xin Dong Road, Nantong Economic and 
Technological Development ZoneJiangsu (CN)
(151) 2019 09 24 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02
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(111) 1506890 (540) ATMOS EKONOMIK (511) 7, 11
(732) Cankař Jaroslav a syn, ATMOS,  
Velenského 487 CZ-294 21 Bělá pod Bezdězem (CZ)
(151) 2019 06 25 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506927 (540) AGIBOO (511) 9, 35, 42
(732) Iptur B .V ., Stationsstraat 2 B NL-3851 NH Ermelo (NL)
(151) 2019 10 10 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506978 (540) MediaINFO
(531) CFE: 24 .15 .21, 26 .04 .05, 27 .05 .09, 29 .01 .13 (511) 9, 38, 41, 42
(732) SAŠA MUTIĆ, Jebel Ali Freezone, P .O . Box 17020 Dubai (AE)
(151) 2019 10 02 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1506987 (540) 5ELEM
(531) CFE: 26 .04 .02, 27 .07 .01 (511) 17
(732) 5ELEM HI-TECH CORPORATION,  
No .16 Jiangqin Road, Jiangyan Economic Development Zone, 
Taizhou City, 225500 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 10 24 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507027 (540) Takumi (511) 29, 30, 43
(732) Brickney Europe GmbH,  
Immermannstraße 3540210 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 08 09 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507077 (540) aquor
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 7
(732) Taizhou Leading Machinery Industry CO ., LTD .,  
Room 1332, Building B, Junyue Mansion,  
Taizhou 318000 Zhejiang (CN)
(151) 2019 10 15 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507094 (540) TOR VM
(531) CFE: 27 .05 .22, 29 .01 .12 (511) 10
(732) TOR VM Ltd,  
Novatorov st ., 7A, bld . 2, room 44B RU-119421 Moscow (RU)
(151) 2019 10 22 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507102 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 9
(732) SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO ., 
LTD ., Building A, Shenfubao Modern Optics Factory, Kengzi Street, 
Pingshan District, Shenzhen 518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2019 12 04 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507129 (540) ACE
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 16, 34
(732) Mudanjiang Hengfeng Paper Co .LTD,  
11 hengfeng road, Yangming district, Mudanjiang city 
Heilongjiang province (CN)
(151) 2019 11 22 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507252 (540) DeLUMO (511) 9
(732) Limited Liability Company „DELUMO .RUS”,  
ul . YUbilejnaya, 40, korp . 1, of . XIII,  
g . Mytischi RU-141021 Moscow Region (RU)
(151) 2019 07 31 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507276 (540) Center (511) 34
(732) SPS CIGARONNE LLC,  
Hovhannisyan St ., 24 A0076 Yerevan (AM)
(151) 2019 11 11 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507290 (540) NOVOTEL (511) 18
(732) Guangzhou Tianliang Leather CO ., Ltd,  
No . 97, Huasheng Road, Donghua Industrial Area, Renhe Town, 
Baiyun District, Guangzhou City, 510000 Guangdong Province (CN)
(151) 2019 11 25 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507319 (540) DOXINYL (511) 5
(732) INDUSTRIAL VETERINARIA S .A .,  
Esmeralda, 19 E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES)
(151) 2019 10 21 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507344 (540) PANDA
(531) CFE: 03 .01 .15, 27 .05 .01 (511) 16, 34

(732) Mudanjiang Hengfeng Paper Co . LTD,  
11 hengfeng road, Yangming district, Mudanjiang city 
Heilongjiang province (CN)
(151) 2019 11 22 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507385 (540) g GREEN SKINCARE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 3
(732) NATURE .COS, Allée du Royans F-26300 Bourg-de-Péage (FR)
(151) 2019 11 08 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507389 (540) MAXXTER (511) 12
(732) EDG GROUP LLC, 27, Kurenivska str . Kyiv 04073 (UA)
(151) 2019 06 14 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507396 (540) MÉTÉORE (511) 3
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont-Neuf F-75001 PARIS (FR)
(151) 2019 10 04 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507433 (540) Miss W
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 3
(732) NATURE .COS, Allée du Royans F-26300 Bourg-de-Péage (FR)
(151) 2019 11 08 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507437 (531) CFE: 28 .05 .00 (511) 7, 12, 35
(732) Joint-Stock Company „Research and Production Corporation 
„Uralvagonzavod” named after F . E . Dzerzhinsky”,  
Vostochnoye Highway, 28, city of Nizhny Tagil RU-622007 the 
Sverdlovsk region (RU)
(151) 2019 07 16 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507484 (540) OpTEAsoft (511) 9, 42
(732) SuperGrid Institute, 23 rue Cyprian F-69100 Villeurbanne (FR)
(151) 2019 10 29 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507556 (540) GIDROLOCK (511) 9
(732) Limited Liability Company „Gidroresurs”,  
1st Silicate Lane, 6 letter O, office 1 RU-141013 g . Mytischi,  
Moscow Region (RU)
(151) 2019 09 23 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507659 (540) Magnolia Oxy (511) 5, 35, 44
(732) Dieter Hecht, General-Guisan-Strasse 8 CH-6300 Zug (CH)
(151) 2019 10 14 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507834 (540) FANS
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 15
(732) Jinan Fansi Musical Instrument Co ., Ltd ., North of Fanjia 
Village,Baiyunhu Street,Zhangqiu District,Jinan CityShandong 
Province (CN)
(151) 2019 10 31 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1507877 (540) KaLanBa
(531) CFE: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 28
(732) Jingpeng Cui, E-1004, New Asia Plaza, Henggang, Longgang 
District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN)
(151) 2019 12 03 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508000 (540) maxxter
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 12
(732) EDG GROUP LLC, 27, Kurenivska str . Kyiv 04073 (UA)
(151) 2019 06 14 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508031 (540) Noxes
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 3
(732) ERGÜN KİMYA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ,  
5 . Organize Sanayi Bölgesi 83513 Nolu Cadde No:13 Şehitkamil 
Gaziantep (TR)
(151) 2019 11 21 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508043 (540) ZZZ Factory
(531) CFE: 01 .15 .11 (511) 20, 24
(732) A CENTRAL DA BORRACHA, LDA .,  
RUA DOS LAGOS, Nº 242 P-4500-423 ESPINHO (PT)
(151) 2019 06 14 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09
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(111) 1508045 (540) FRENOVA (511) 42
(732) Fresenius Medical Care Holdings, Inc .,  
920 Winter Street Waltham MA 02451 (US)
(151) 2019 12 04 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508125 (540) MIRATHANE (511) 1, 17, 20
(732) Miracll Chemicals CO ., LTD .,  
No .35 Changsha Road,  
Development Zone Yantai City Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 03 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508177 (540) Lino Lada
(531) CFE: 27 .05 .02, 29 .01 .13 (511) 5, 29, 30
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d .d .,  
Ante Starčevića 32 HR-48000 Koprivnica (HR)
(151) 2019 11 14 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508198 (540) DIBLANC
(531) CFE: 01 .01 .09, 26 .01 .03, 26 .02 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 3
(732) KOREA B&C CO ., LTD,  
#511, 285-10, Eobongji-gil, Gyeongsan-siGyeongsangbuk-do (KR)
(151) 2019 11 14 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508202 (540) ZEROPOL (511) 1
(732) SH Energy & Chemical Co ., Ltd .,  
20, Oehang 7-gil, Gunsan-siJeollabuk-do 54007 (KR)
(151) 2019 12 02 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508216 (540) DUOPOL (511) 1
(732) SH Energy & Chemical Co ., Ltd .,  
20, Oehang 7-gil, Gunsan-siJeollabuk-do 54007 (KR)
(151) 2019 12 02 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508240 (540) SCREEN X
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 35, 41
(732) CJ CGV CO ., LTD .,  
I-PARK Mall 6th Fl,55, Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu Seoul (KR)
(151) 2019 12 04 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508337 (540)  . . . box
(531) CFE: 28 .05 .00 (511) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  

15, 16, 18, 20, 21, 22, 24,  
25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 38

(732) LEDCAN HOLDINGS LIMITED, Unit with door № A, at Block 6, 
Elysia Park, Sotiraki Markidi 20 CY-8036 Paphos (CY)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508377 (540) box
(531) CFE: 28 .05 .00 (511) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  

15, 16, 18, 20, 21, 22, 24,  
25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 38

(732) LEDCAN HOLDINGS LIMITED, Unit with door № A, at Block 6, 
Elysia Park, Sotiraki Markidi 20 CY-8036 Paphos (CY)
(151) 2019 08 05 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508390 (540) GIPOL RS
(531) CFE: 01 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .03 (511) 1, 4, 16, 35, 37
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, 
Pochtamtskaya ulitsa, dom 3-5, liter A, ch . pom . 1N, kab . 2401  
RU-190000 ST PETERSBURG (RU)
(151) 2019 09 17 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508393 (540) MIXIT
(531) CFE: 25 .05 .25, 26 .03 .04,  
27 .05 .01, 29 .01 .15 (511) 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24, 25, 26
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
„Upravlyayushchaya kompania Miksit”,  
p . Moskovskiy, 22-y km Kievskogo sh ., domovl . 4, str . 5, office 713-Е 
RU-125362 Moscow (RU)
(151) 2019 08 12 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508406 (540) SAFIDA MONTAGE (511) 35, 37, 42
(732) NCC AB, Vallgatan 3 SE-170 80 SOLNA (SE)
(151) 2019 08 09 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508409 (540) ETHNO VISION
(531) CFE: 03 .07 .17, 27 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15 (511) 35, 38, 41
(732) WORLD ETHNO „NOMADIADA” LTD,  
64, Omirou Street, Imperium Tower CY-3096 Limassol (CY)
(151) 2019 10 09 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508498 (540) KeepHone
(531) CFE: 03 .01 .06, 03 .06 .11, 27 .05 .01 (511) 9
(732) Guangzhou Xinhua Communications Technology Co ., Ltd ., 
Room 202, Floor 2, No . 67-73, Xidi Second Road, Liwan District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN)
(151) 2019 10 08 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508521 (540) URALVAGONZAVOD (511) 7, 12, 35
(732) Joint-Stock Company „Research and Production Corporation 
„Uralvagonzavod” named after F . E . Dzerzhinsky”,  
Vostochnoye Highway, 28, city of Nizhny Tagil  
RU-622007 the Sverdlovsk region (RU)
(151) 2019 07 16 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508598 
(531) CFE: 01 .15 .15, 26 .01 .02,  
28 .05 .00, 29 .01 .14 (511) 29, 30, 32, 35, 39, 43
(732) Open Joint Stock Company „Molochny kombinat 
Voronegsky”, 45 Strelkovoy Divizi, 259 RU-394016 Voroneg (RU)
(151) 2019 07 08 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508625 (540) Maysternya www .maysternya .net
(531) CFE: 02 .09 .14, 11 .03 .18, 25 .01 .25, 29 .01 .13 (511) 21
(732) Maksym Zelenin,  
vul . Serhiya Yadova, 24A, 175 Odesa 65031 (UA)
(151) 2019 08 15 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1508851 (540) JDPONT
(531) CFE: 27 .05 .17 (511) 21
(732) Yangzhou Jingdu Brush Co ., Ltd .,  
South Industrial Park, Guocun Town,Jiangdu District,  
Yangzhou City 225200 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 09 23 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1508865 (540) sunvim
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 24
(732) SUNVIM GROUP CO ., LTD,  
No . 1, Furi Street,Gaomi City, Weifang Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 16 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1508915 (540) DRC
(531) CFE: 26 .03 .04, 27 .05 .17 (511) 12
(732) Danang Rubber Joint Stock Company, Lot G, Ta Quang Buu 
Street, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District Da Nang City (VN)
(151) 2019 10 07 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1508931 (540) WELLBOSS (511) 9, 20, 37, 42
(732) The WellBoss Company, LLC,  
12450 Cutten Rd . Houston TX 77066 (US)
(151) 2019 11 21 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1508966 (540) CINZANO
(531) CFE: 25 .05 .03, 27 .05 .24, 29 .01 .13 (511) 33
(732) DAVIDE CAMPARI-MILANO N .V .,  
HERENGRACHT 420 NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL)
(151) 2019 10 24 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1509020 (540) POLINAR her şey çekirdekten gelişir
(531) CFE: 26 .05 .03, 27 .01 .01, 27 .05 .09, 29 .01 .12 (511) 6, 7, 9, 35
(732) POLİNAR PLASTİK MAKİNA VE KALIP SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, İkitelli OSB Eskoop San . Sit .D Blok No:34 
Başakşehir İstanbul (TR)
(151) 2019 09 18 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1509103 (540) Radio Lux
(531) CFE: 05 .03 .13, 05 .07 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14 (511) 35, 38, 41
(732) Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Teleradiokompaniya 
Liuks», ploshcha Halytska, 15m . Lviv 79008 (UA)
(151) 2019 05 28 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,  
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ  

O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

(111) 1244725 (540) E 3 ENERGY ECONOMICS ERGONOMICS
(531) CFE: 27 .05 .01, 27 .07 .01 (511) 7, 9
(732) Sauer Intelligent Technology AG,  
Textilstrasse 2 CH-9320 Arbon (CH)
(151) 2014 09 30 (441) 2015 06 08 (581) 2015 04 30

(111) 1386706 (540) BRAVO
(531) CFE: 25 .03 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .24, 28 .01 .00 (511) 16
(732) Super Tex Stationery-Mohamed Nabil Mohamed Ali Serio & 
Parteners, Industrial Zone, Obour CityCairo (EG)
(151) 2017 09 22 (441) 2018 02 19 (581) 2018 02 01
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO 
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków Towarowych w Wydziale Wzorów Przemysłowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i/lub warunków rejestracji wzoru 

przemysłowego,
• prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy i/lub wzór przemysłowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń znaków 

towarowych i/lub wzorów przemysłowych .

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi;
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność,
• dobra organizacja pracy,
• rzetelność, systematyczność i terminowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości języka 

angielskiego,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
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• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia 
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie 
przysięgłe . Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa .gov .pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,

• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski .

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Patentowy RP 
Wydział do spraw Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich 
al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DT/1”
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) zachęcamy do składania kompletnych 
aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp .gov .pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, 
obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej 
jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji .
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp .gov .pl 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany 
własnoręcznie podpisanych oświadczeń . Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie 
podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu/rozmowy kwalifikacyjnej .

Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA

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

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków Towarowych w Wydziale Krajowych Znaków Towarowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń znaków 

towarowych .

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi;
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym,

Wymagania pożądane:
• umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność,
• dobra organizacja pracy,
• rzetelność, systematyczność i terminowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości języka 

angielskiego,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia 

uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie 
przysięgłe . Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa .gov .pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,

• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski .

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Patentowy RP 
Wydział do spraw Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich 
al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DT/2”
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) zachęcamy do składania kompletnych 
aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp .gov .pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, 
obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej 
jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji .
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Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp .gov .pl 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany 
własnoręcznie podpisanych oświadczeń . Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie 
podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu/rozmowy kwalifikacyjnej .

Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA

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