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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 237 401 do nr 237 550)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 237482 (41) 2019 07 29 
(51) A01C 3/02 (2006 .01) 
 C02F 11/04 (2006 .01)
(21) 424291 (22) 2018 01 17
(72) MyCZKO anDRZeJ, Poznań (PL); KOłODZIeJCZyK TOMasZ, 
Poznań (PL); aLesZCZyK łUKasZ, Poznań (PL); MyCZKO RenaTa, 

Poznań (PL); łasKa-ZIeJa BaRBaRa, Poznań (PL);  
WRZesIŃsKa-JĘDRUsIaK eDyTa, Poznań (PL);  
WałOWsKI gRZegORZ, Opole (PL); saWIŃsKI ROBeRT, Poznań (PL)
(73) InsTyTUT TeChnOLOgICZnO-PRZyRODnICZy, Falenty (PL)
(54) Fermentator monosubstratowy do  metanowej fermentacji 
gnojowicy

(B1) (11) 237533 (41) 2020 10 05 
(51) A01M 7/00 (2006 .01)
(21) 429526 (22) 2019 04 04
(72) nOWaKOWsKI TOMasZ, Warszawa (PL); LIsOWsKI 
aLeKsanDeR, Warszawa (PL); ŚWIĘTOChOWsKI aDaM,  
nowy Świętochów (PL); JagIeLIŃsKI ZIMOWIT, Babsk (PL)
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(73) sZKOła głÓWna gOsPODaRsTWa WIeJsKIegO  
W WaRsZaWIe, Warszawa (PL)
(54) Układ zawieszenia belki polowej opryskiwacza

(B1) (11) 237537 (41) 2020 11 16 
(51) A01N 33/26 (2006 .01) 
 A01N 59/02 (2006 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01)
(21) 429873 (22) 2019 05 09
(72) JanKOWsKI KaZIMIeRZ, siedlce (PL); MaLInOWsKa 
eLŻBIeTa, Dąbrówka ług (PL); WIŚnIeWsKa-KaDŻaJan BeaTa, 
siedlce (PL); TRUBa MILena, Dąbrówka stany (PL)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZO-hUManIsTyCZny 
W sIeDLCaCh, siedlce (PL)
(54) Kompleksowy środek hamujący wzrost i rozwój roślin

(B1) (11) 237488 (41) 2019 12 02 
(51) A21D 13/80 (2017 .01) 
 A21D 8/00 (2006 .01) 
 A21D 2/34 (2006 .01) 
 A21D 13/047 (2017 .01)
(21) 425696 (22) 2018 05 23
(72) OWCZaReK gRZegORZ KRZysZTOF, gomunice (PL); 
OWCZaReK BaRTłOMIeJ, gomunice (PL);  
FROnCZeK DagMaRa MałgORZaTa, łomża (PL)
(73) gOM OWCZaReK sPÓłKa JaWna, gomunice (PL)
(54) Pieczywo cukiernicze i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237467 (41) 2017 11 20 
(51) A23B 7/02 (2006 .01) 
 A23B 9/08 (2006 .01) 
 A23L 3/40 (2006 .01) 
 F26B 21/14 (2006 .01) 
 F26B 3/04 (2006 .01) 
 F26B 3/20 (2006 .01)
(21) 419874 (22) 2016 12 19
(72) WICheRsKI Jan, Toruń (PL)
(73) WICheRsKI Jan, Toruń (PL)
(54) sposób odwadniania produktów biologicznych i urządzenie 
do odwadniania produktów biologicznych

(B1) (11) 237480 (41) 2019 04 23 
(51) A23C 19/086 (2006 .01) 
 A23C 19/09 (2006 .01) 
 A23C 19/14 (2006 .01) 
 A23P 30/32 (2016 .01)
(21) 423228 (22) 2017 10 20
(72) ChUDy syLWIa, Poznań (PL); PIĄTeK MIChał, Koziegłowy (PL)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W POZnanIU, Poznań (PL)
(54) sposób wytwarzania przekąski serowej

(B1) (11) 237464 (41) 2018 05 07 
(51) A23L 3/00 (2006 .01) 
 A61L 2/06 (2006 .01)
(21) 419309 (22) 2016 10 31
(72) nIeRaDKa PRZeMysłaW, studzian (PL)
(73) MOesChLe POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dynów (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji zbiorników

(B1) (11) 237484 (41) 2019 10 07 
(51) A23L 5/30 (2016 .01) 
 A23B 9/04 (2006 .01) 
 A23B 9/08 (2006 .01) 
 A23L 25/00 (2016 .01) 
 C11B 1/12 (2006 .01)
(21) 425144 (22) 2018 04 06

(72) CZeRneK aRTUR, Lekarcice (PL); CZeRneK aDRIan,  
Warszawa (PL); CIsZeWsKI ZBIgnIeW henRyK, Warszawa (PL)
(73) CZeRneK aRTUR, Lekarcice (PL); CZeRneK aDRIan,  
Warszawa (PL); CIsZeWsKI ZBIgnIeW henRyK, Warszawa (PL)
(54) sposób prażenia orzechów i nasion

(B1) (11) 237489 (41) 2019 01 02 
(51) A23L 5/30 (2016 .01) 
 A23L 5/40 (2016 .01) 
 A23L 19/12 (2016 .01)
(21) 425887 (22) 2018 06 11
(72) JaKUBOWsKI TOMasZ, Kraków (PL); sOBOL ZygMUnT,  
Bębło (PL)
(73) UnIWeRsyTeT ROLnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) sposób modyfikowania barwy wyrobów z ziemniaków i urzą-
dzenie do modyfikowania barwy wyrobów z ziemniaków

(B1) (11) 237487 (41) 2019 01 02 
(51) A23L 21/10 (2016 .01) 
 A23L 21/12 (2016 .01) 
 A23L 21/15 (2016 .01)
(21) 425403 (22) 2018 04 27
(72) BeRnaŚ eMILIa, Kraków (PL); TaBasZeWsKa MałgORZaTa, 
Iwkowa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT ROLnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) sposób wytwarzania produktów spożywczych o zwiększonej 
zawartości składników bioaktywnych

(B1) (11) 237463 (41) 2018 04 23 
(51) A47F 5/00 (2006 .01) 
 A47B 96/02 (2006 .01)
(21) 419185 (22) 2016 10 20
(72) JaKUBOWsKI PaWeł, Warszawa (PL)
(73) MagO sPÓłKa aKCyJna, Rusiec (PL)
(54) Regał ekspozycyjny, zwłaszcza sklepowy

(B1) (11) 237477 (41) 2019 02 25 
(51) A61B 5/12 (2006 .01)
(21) 422576 (22) 2017 08 16
(72) sKaRŻyŃsKI PIOTR henRyK, Warszawa (PL);  
BRUsKI łUKasZ FRanCIsZeK, Warszawa (PL)
(73) CenTRUM słUChU I MOWy-sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kajetany (PL)
(54) Urządzenie do badań audiometrycznych

(B1) (11) 237474 (41) 2018 11 05 
(51) A61K 31/192 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 421491 (22) 2017 05 04
(72) TOMULeWICZ MIKOłaJ, Białystok (PL)
(73) WyŻsZa sZKOła MeDyCZna W BIałyMsTOKU, Białystok (PL)
(54) nowe zastosowanie kwasu 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metylo-3-[(4-me-
tylosulfinylofenylo) metylideno]inden-1-ylo] octowego

(B1) (11) 237530 (41) 2020 09 21 
(51) A61K 31/192 (2006 .01) 
 A61K 47/10 (2017 .01)
(21) 429246 (22) 2019 03 13
(72) haDJIeVa PeTIa, Warszawa (PL)
(73) sTaRPhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przeciwbólowo-przeciwzapalna kompozycja farmaceutyczna 
podawana miejscowo do stosowania w leczeniu gorączki i/lub bólu, 
zwłaszcza do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła
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(B1) (11) 237486 (41) 2019 10 21 
(51) A61K 33/38 (2006 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01) 
 A61K 9/10 (2006 .01) 
 A61K 31/74 (2006 .01)
(21) 425229 (22) 2018 04 16
(72) PaWłOWsKa MaRTa, Piaseczno (PL); MałeK JaROsłaW, 
Warszawa (PL); TUL anDRZeJ, Warszawa (PL); sIeJKO PaWeł, 
Józefów (PL)
(73) nanO-TeCh POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(54) Środek antybakteryjny, zwłaszcza do dezynfekcji skóry rąk

(B1) (11) 237510 (41) 2020 06 29 
(51) A61K 36/18 (2006 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01)
(21) 428418 (22) 2018 12 28
(72) łasKa gRaŻyna, Białystok (PL)
(73) POLITeChnIKa BIałOsTOCKa, Białystok (PL)
(54) ekstrakt metanolowy z części nadziemnej wielosiłu błękitnego 
Polemonium coeruleum L . do zastosowania w sposobie leczenia 
chorób bakteryjnych

(B1) (11) 237410 (41) 2019 09 09 
(51) A61K 36/185 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01) 
 A61P 17/00 (2006 .01)
(21) 424801 (22) 2018 03 08
(72) DUDKa JaROsłaW, Lublin (PL); MaTOsIUK DaRIUsZ,  
Lublin (PL); KORga agnIesZKa, łuszczów Drugi (PL);  
BaJ TOMasZ, Lublin (PL);  
OsTROWsKa MaRTa, Lublin (PL); IWan MagDaLena, Lublin (PL); 
sIenIaWsKa eLWIRa, Lublin (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W LUBLInIe, Lublin (PL)
(54) sposób otrzymywania ekstraktu z Cochlospermum angolense 
o aktywności przeciwnowotworowej oraz zastosowanie ekstraktu 
z Cochlospermum angolense w leczeniu czerniaka

(B1) (11) 237408 (41) 2019 09 09 
(51) A61K 36/185 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01) 
 A61P 1/16 (2006 .01)
(21) 424804 (22) 2018 03 08
(72) DUDKa JaROsłaW, Lublin (PL);  
MaTOsIUK DaRIUsZ, Lublin (PL); KORga agnIesZKa,  
łuszczów Drugi (PL); BaJ TOMasZ, Lublin (PL); OsTROWsKa 
MaRTa, Lublin (PL); IWan MagDaLena, Lublin (PL);  
sIenIaWsKa eLWIRa, Lublin (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W LUBLInIe, Lublin (PL)
(54) sposób otrzymywania ekstraktu z Cochlospermum angolense 
o aktywności przeciwnowotworowej oraz zastosowanie ekstraktu 
z Cochlospermum angolense w leczeniu raka wątrobowokomór-
kowego

(B1) (11) 237449 (41) 2017 05 22 
(51) A61L 27/00 (2006 .01) 
 A61L 27/60 (2006 .01)
(21) 414723 (22) 2015 11 09
(72) DOBRZaŃsKI LesZeK, gliwice (PL);  
DOBRZaŃsKa-DanIKIeWICZ anna, gliwice (PL);  
MaLaRa PIOTR, Mikołów (PL); DOBRZaŃsKI LeCh, gliwice (PL); 
aChTeLIK-FRanCZaK anna, Tychy (PL)
(73) CenTRUM PROJeKTOWO-BaDaWCZO-PRODUKCyJne 
InŻynIeRII MeDyCZneJ I sTOMaTOLOgICZneJ asKLePIOs 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(54) Kompozyty biologiczno-inżynierskie dla medycyny regenera-
cyjnej

(B1) (11) 237447 (41) 2017 03 27 
(51) A61M 1/14 (2006 .01) 
 G01N 21/05 (2006 .01) 
 B01D 61/32 (2006 .01)
(21) 414108 (22) 2015 09 25
(72) TyMeCKI łUKasZ, Warszawa (PL); MIChaLeC MIChał,  
Radom (PL); KOnCKI ROBeRT, Warszawa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (PL)
(54) aparat do oznaczania poziomu analitu w płynie podializacyjnym 
na drodze reakcji chemicznej, urządzenie do oznaczania poziomu analitu 
w płynie podializacyjnym na drodze reakcji chemicznej, kartridż do ozna-
czania analitu w płynie podializacyjnym na drodze reakcji chemicznej, 
zestaw do oznaczania poziomu analitu w płynie podializacyjnym

(B1) (11) 237439 (41) 2020 06 01 
(51) A61N 1/05 (2006 .01) 
 A61N 1/39 (2006 .01) 
 A61M 25/16 (2006 .01) 
 A61B 18/14 (2006 .01) 
 A61B 10/04 (2006 .01) 
 A61B 17/94 (2006 .01)
(21) 427853 (22) 2018 11 21
(72) OLsZeWsKI ROBeRT, Warszawa (PL); KRUPIenICZ anDRZeJ, 
Warszawa (PL)
(73) InsTyTUT PODsTaWOWyCh PROBLeMÓW TeChnIKI 
POLsKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (PL)
(54) elektroda wewnątrzsercowa/cewnik do stymulacji serca i po-
dawania leków

(B1) (11) 237437 (41) 2020 04 20 
(51) A61N 2/02 (2006 .01)
(21) 427311 (22) 2018 10 06
(72) sKUMIeL anDRZeJ, Poznań (PL)
(73) UnIWeRsyTeT IM . aDaMa MICKIeWICZa W POZnanIU, 
Poznań (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania rotującego pola magnetycznego

(B1) (11) 237453 (41) 2017 12 18 
(51) B01D 15/38 (2006 .01) 
 G01N 27/447 (2006 .01) 
 G01N 30/16 (2006 .01) 
 G01N 30/88 (2006 .01) 
 G01N 30/90 (2006 .01) 
 G01N 30/38 (2006 .01)
(21) 417506 (22) 2016 06 09
(72) DZIDO TaDeUsZ, Lublin (PL); gaJOs RaFał, Ludwin (PL); 
POLaK BeaTa, Lublin (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W LUBLInIe, Lublin (PL)
(54) sposób preparatywnego rozdzielania substancji z wykorzy-
staniem procesów elektroforezy i chromatografii prowadzonych 
ortogonalnie  i jednocześnie

(B1) (11) 237411 (41) 2019 11 18 
(51) B01J 20/04 (2006 .01) 
 B01D 53/48 (2006 .01)
(21) 425467 (22) 2018 05 07
(72) sZyMKIeWICZ anDRZeJ, Babice (PL); KOTOWsKI CZesłaW, 
Kraków (PL); BIs ZBIgnIeW, Częstochowa (PL); KOByłeCKI RaFał, 
Częstochowa (PL); BaRaŃsKI KaZIMIeRZ, Jaworzno (PL);  
WaLas JaROsłaW, Jaworzno (PL); MaMOŃ DaRIUsZ,  
Jaworzno (PL); sKłaDZIeŃ RaFał, Jaworzno (PL);  
sKOTnICZny gRZegORZ, Tenczynek (PL)
(73) TaUROn WyTWaRZanIe sPÓłKa aKCyJna, Jaworzno (PL); 
KOPaLnIa WaPIenIa CZaTKOWICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krzeszowice (PL)
(54) sposób wytwarzania sorbentu dla usuwania związków siarki 
z gorących gazów spalinowych
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(B1) (11) 237509 (41) 2020 06 29 
(51) B01L 9/00 (2006 .01) 
 B01L 3/02 (2006 .01) 
 B65B 5/06 (2006 .01) 
 B65B 5/10 (2006 .01)
(21) 428324 (22) 2018 12 21
(72) hOVsePyan RUBen, łódź (PL); CIsZeWsKI MaRCIn, łódź (PL); 
KasZKOWIaK MaRCIn, Krotoszyn (PL); DĘBIŃsKI MaTeUsZ, łódź (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W łODZI, łódź (PL)
(54) Przyrząd ręczny do załadunku końcówek do pipet

(B1) (11) 237414 (41) 2019 12 02 
(51) B02C 13/04 (2006 .01) 
 B02C 13/10 (2006 .01) 
 B02C 13/13 (2006 .01) 
 B02C 13/28 (2006 .01) 
 B02C 13/288 (2006 .01) 
 B02C 9/00 (2006 .01)
(21) 425756 (22) 2018 05 28
(72) BOChaT anDRZeJ, solec Kujawski (PL);  
ZasTeMPOWsKI MaRCIn, Bydgoszcz (PL)
(73) UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana 
I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh, Bydgoszcz (PL)
(54) Zespół roboczy maszyny do rozdrabniania materiałów ziarni-
stych

(B1) (11) 237469 (41) 2018 07 30 
(51) B03D 1/00 (2006 .01) 
 C04B 28/36 (2006 .01)
(21) 420254 (22) 2017 01 19
(72) JanICZeK anDRZeJ, łęki (PL); MysłOWsKI WłODZIMIeRZ, 
Bielsko-Biała (PL)
(73) MysłOWsKI WłODZIMIeRZ, Bielsko-Biała (PL)
(54) sposób otrzymywania granulek siarki z dodatkiem inhibitora 
wydzielania siarkowodoru

(B1) (11) 237417 (41) 2019 12 16 
(51) B08B 1/00 (2006 .01)
(21) 425868 (22) 2018 06 11
(72) URBanIaK MIROsłaW, łódź (PL); DĘBKOWsKI RysZaRD,  
łódź (PL); sKOWROn MaRCIn, łódź (PL)
(73) aKaDeMIa IM . JaKUBa Z PaRaDyŻa W gORZOWIe 
WIeLKOPOLsKIM, gorzów Wielkopolski (PL)
(54) sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi 
ściernych

(B1) (11) 237452 (41) 2017 08 28 
(51) B21F 35/02 (2006 .01) 
 C21D 9/02 (2006 .01)
(21) 416190 (22) 2016 02 19
(72) MIChaLaK MaRIna, łódź (PL); KRUCIŃsKa IZaBeLLa,  
łódź (PL)
(73) POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) sposób wywarzania spiral z materiału z pamięcią kształtu, prze-
znaczonych zwłaszcza do inteligentnych wyrobów tekstylnych

(B1) (11) 237406 (41) 2019 05 06 
(51) B23C 5/28 (2006 .01) 
 B23Q 11/10 (2006 .01)
(21) 423353 (22) 2017 11 03
(72) sTaChURsKI WOJCIeCh, łódź (PL); saWICKI JaCeK, łódź (PL); 
PRZyBysZ MaTeUsZ, Kutno (PL); OsTROWsKI DaRIUsZ, łódź (PL); 
KRUPaneK KRZysZTOF, Zbrosławice (PL)
(73) POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) sposób wprowadzania czynnika chłodząco-smarującego 
do strefy frezowania obwiedniowego kół zębatych

(B1) (11) 237424 (41) 2019 03 25 
(51) B23Q 3/08 (2006 .01)
(21) 427153 (22) 2018 09 21
(72) JĘDRZeJeWsKI JeRZy, Wrocław (PL); KWaŚny WOJCIeCh, 
Wrocław (PL); BłaŻeJeWsKI anDRZeJ, Wrocław (PL); 
gROChOWsKI MIROsłaW, Wrocław (PL); KasPRZaK MaRCIn, 
Kiełczów (PL); MaCIOłKa PaWeł, Wrocław (PL); BUJny MaReK, 
sędziszów Małopolski (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL); ULTRaTeCh 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) sposób tłumienia drgań samowzbudnych elementów cienko-
ściennych podczas obróbki skrawaniem

(B1) (11) 237456 (41) 2018 01 29 
(51) B23Q 3/15 (2006 .01) 
 B23B 45/14 (2006 .01)
(21) 418004 (22) 2016 07 18
(72) KłOsKOWsKI PIOTR, Białystok (PL)
(73) PROMOTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54) Podstawka elektromagnetyczna do cienkościennych profili, 
zwłaszcza do wiertarek

(B1) (11) 237412 (41) 2019 11 18 
(51) B23Q 15/00 (2006 .01) 
 B23C 3/00 (2006 .01)
(21) 425524 (22) 2018 05 14
(72) gDULa MIChał, Leżajsk (PL); BUReK Jan, Rzeszów (PL)
(73) POLITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO łUKasIeWICZa, 
Rzeszów (PL)
(54) sposób pięcioosiowej obróbki elementów o zarysie krzywoli-
niowym, zwłaszcza łopatek turbin

(B1) (11) 237435 (41) 2018 07 02 
(51) B23Q 16/06 (2006 .01)
(21) 420061 (22) 2016 12 30
(72) FRĄCKOWIaK PIOTR, Jarocin (PL); WOJTKO KaMIL,  
stare Bojanowo (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) stół obrotowy

(B1) (11) 237444 (41) 2017 01 16 
(51) B25J 9/00 (2006 .01) 
 B25J 9/02 (2006 .01) 
 B25J 9/10 (2006 .01) 
 A61B 34/30 (2016 .01)
(21) 413110 (22) 2015 07 13
(72) KaRPIeL gRZegORZ, Kraków (PL); PeTKO MaCIeJ, Kraków (PL); 
KOBUs KOnRaD, Puławy (PL); sTangeL-WÓJCIKIeWICZ KLUDIa, 
Zielonki (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Robot hybrydowy

(B1) (11) 237508 (41) 2020 06 15 
(51) B29B 17/04 (2006 .01) 
 B29B 9/06 (2006 .01)
(21) 428008 (22) 2018 12 04
(72) KMITa JeRZy, Bogucin (PL); KMITa FILIP, Włocławek (PL); 
KMITa JaKUB, Włocławek (PL); ZaPRZaLsKI PRZeMysłaW,  
Poznań (PL); ZaPRZaLsKa aLICJa, Poznań (PL)
(73) KMITa JeRZy FIRMa PRODUKCyJnO-hanDLOWO-
UsłUgOWa OPLasT-ReCyKLIng, Winduga (PL)
(54) sposób recyklingu polipropylenu pochodzącego ze zużytych 
big-bagów

(B1) (11) 237478 (41) 2019 03 25 
(51) B29C 53/02 (2006 .01) 
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 B29C 53/84 (2006 .01) 
 B29B 13/02 (2006 .01)
(21) 422863 (22) 2017 09 15
(72) DRĄŻeK eRyK, łysomice (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-PRZeMysłOWy InsTyTUT 
aUTOMaTyKI I POMIaRÓW PIaP, WaRsZaWa (PL)
(54) Linia do termicznego formowania wyrobów z materiałów ter-
moplastycznych, zwłaszcza zawieszek reklamowych

(B1) (11) 237495 (41) 2020 02 24 
(51) B29C 64/209 (2017 .01) 
 B29C 64/227 (2017 .01)
(21) 426749 (22) 2018 08 22
(72) KOsTRZeWa sZyMOn, Belsk Duży (PL);  
WOLnICKI PRZeMysłaW, Kłobuck (PL); WILK KRZysZTOF, 
Mysłowice (PL); TURZyŃsKI FILIP, sopot (PL)
(73) 3D genCe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) sposób automatycznego udrażniania układu ekstruzji materiału 
w drukarce druku przestrzennego

(B1) (11) 237492 (41) 2020 02 10 
(51) B31D 3/02 (2006 .01) 
 B32B 3/12 (2006 .01) 
 B32B 29/06 (2006 .01) 
 D21H 23/50 (2006 .01)
(21) 426474 (22) 2018 07 27
(72) sZeWCZyK WłODZIMIeRZ, łódź (PL); PełCZyŃsKI PaWeł, 
łódź (PL)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO WIeLOBRanŻOWe nORD-OsT  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gołdap (PL)
(54) sposób wytwarzania tekturowych płyt o strukturze plastra miodu 
o wzmocnionej odporności ogniowej i odporności na działanie wilgoci

(B1) (11) 237415 (41) 2019 12 02 
(51) B32B 7/04 (2006 .01) 
 B32B 7/12 (2006 .01) 
 E04D 13/147 (2006 .01)
(21) 425797 (22) 2018 06 01
(72) MaJOCh WaCłaW, nowy sącz (PL)
(73) FaKRO PP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
nowy sącz (PL)
(54) Profil blachy z uszczelniaczem

(B1) (11) 237461 (41) 2018 03 26 
(51) B32B 27/32 (2006 .01) 
 B32B 27/18 (2006 .01) 
 C08K 3/22 (2006 .01) 
 C08K 3/26 (2006 .01) 
 C08K 3/34 (2006 .01) 
 C09J 11/04 (2006 .01) 
 C09J 123/04 (2006 .01)
(21) 418789 (22) 2016 09 21
(72) PeChCIn słaWOMIR, Brzóze (PL)
(73) FLeXIBLe PaCKagIng POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Brzóze (PL)
(54) sposób wytwarzania folii wielowarstwowej i  folia wielowar-
stwowa

(B1) (11) 237483 (41) 2019 09 09 
(51) B44B 1/00 (2006 .01) 
 B23Q 1/01 (2006 .01)
(21) 424733 (22) 2018 03 01
(72) POłOT anDRZeJ, nowy Dwór Wejherowski (PL)
(73) RaDPOL DIsPLay sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa,  
nowy Dwór Wejherowski (PL)
(54) Uniwersalny 3 lub 4-osiowy ploter frezujący cnc

(B1) (11) 237436 (41) 2017 06 19 
(51) B60N 2/005 (2006 .01) 
 B60N 2/68 (2006 .01)
(21) 418723 (22) 2016 09 16
(30) 1558914  2015 09 22 FR
(72) BRehU BenJaMIn, asnieres (FR); TaCheT VaLenTIn,  
suresnes (FR)
(73) aLsTOM TRansPORT TeChnOLOgIes, saint-Ouen (FR)
(54) Konstrukcja fotela dla pojazdu transportu publicznego, zwłasz-
cza pojazdu szynowego i pojazd szynowy

(B1) (11) 237432 (41) 2019 03 25 
(51) B60N 2/26 (2006 .01) 
 B60N 2/02 (2006 .01) 
 B62B 9/12 (2006 .01)
(21) 422810 (22) 2017 09 12
(72) KORZeKWa anITa, Częstochowa (PL)
(73) KORZeKWa anITa, Częstochowa (PL)
(54) Blokada położenia oparcia fotelika, zwłaszcza mocowanego 
w wózkach i fotelikach samochodowych dla dzieci

(B1) (11) 237470 (41) 2018 08 27 
(51) B60N 2/28 (2006 .01)
(21) 420620 (22) 2017 02 21
(72) KaRWaLa łUKasZ, szarlejka (PL)
(73) KaRWaLa łUKasZ, szarlejka (PL)
(54) Fotelik samochodowy dla dzieci oraz wkładka fotelika samo-
chodowego dla dzieci

(B1) (11) 237490 (41) 2020 01 02 
(51) B60P 3/022 (2006 .01) 
 B60P 7/10 (2006 .01) 
 B61D 45/00 (2006 .01)
(21) 425992 (22) 2018 06 19
(72) WysOCKI RaFał, Lubichowo (PL)
(73) Q-gLassTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zblewo (PL)
(54) składany stojak do transportu pakietów szkła

(B1) (11) 237429 (41) 2020 07 13 
(51) B61B 13/10 (2006 .01) 
 F16J 15/3224 (2016 .01) 
 F16J 15/3296 (2016 .01)
(21) 428530 (22) 2019 01 09
(72) ILUK aRTUR, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) sposób uszczelniania segmentów kanału próżniowego lub 
o obniżonym ciśnieniu wewnętrznym z identyfikacją uszkodzenia 
uszczelnienia

(B1) (11) 237423 (41) 2020 06 15 
(51) B63B 1/24 (2006 .01) 
 B63H 25/38 (2006 .01) 
 B63B 39/06 (2006 .01)
(21) 428113 (22) 2018 12 10
(72) ŻRODOWsKI CeZaRy, gdańsk (PL); KRIgeR eWeLIna,  
Borowo (PL); CIOCh anDRZeJ, Przemyśl (PL)
(73) POLITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (PL)
(54) Mechanizm zmiany profilu płata hydroskrzydeł i sterów do po-
jazdów, zwłaszcza wodnych

(B1) (11) 237431 (41) 2017 06 05 
(51) B65D 5/54 (2006 .01) 
 B65D 85/36 (2006 .01)
(21) 415024 (22) 2015 11 28
(72) KnyCZ JOanna, Kozy (PL)
(73) KnyCZ JOanna, Kozy (PL)
(54) Jednostkowe opakowanie na produkty żywnościowe, zwłaszcza 
na wyroby cukiernicze albo pizzę
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(B1) (11) 237506 (41) 2020 05 18 
(51) B65D 17/34 (2006 .01) 
 B65D 51/18 (2006 .01)
(21) 427746 (22) 2018 11 14
(72) LaTOs TOMasZ, Kraków (PL); WIeRZChOWsKI LesZeK, 
Kraków (PL)
(73) Can-PaCK sPÓłKa aKCyJna, Kraków (PL)
(54) Powtórnie zamykane wieczko puszki napojowej

(B1) (11) 237472 (41) 2018 03 12 
(51) B65D 77/00 (2006 .01) 
 B31B 50/14 (2017 .01)
(21) 421070 (22) 2017 03 30
(72) KLePKa TOMasZ, Lublin (PL); ChOCyK DaRIUsZ, snopków (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) sposób wytwarzania dwuwarstwowego pojemnika, zwłaszcza 
z papieru lub z folii polimerowej

(B1) (11) 237471 (41) 2018 10 08 
(51) B65D 88/06 (2006 .01) 
 G01F 23/00 (2006 .01) 
 B67D 7/04 (2010 .01)
(21) 421004 (22) 2017 03 27
(72) gORaWsKI MaRCIn, gliwice (PL); sKRZeWsKI MIROsłaW, 
gliwice (PL); gORaWsKa anna, gliwice (PL);  
PasTeRaK KRZysZTOF, gliwice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL)
(54) Układ do kalibracji stanu zbiornika paliw płynnych

(B1) (11) 237485 (41) 2019 10 21 
(51) B65G 11/20 (2006 .01) 
 B07B 13/05 (2006 .01)
(21) 425222 (22) 2018 04 13
(72) JaCZeWsKI Jan, Warszawa (PL)
(73) ROsZ aDaM aVICOn, łomianki (PL)
(54) Urządzenie redukujące różnice prędkości cząstek sortowanego 
niejednorodnego sypkiego materiału

(B1) (11) 237496 (41) 2020 03 09 
(51) B65G 13/02 (2006 .01) 
 B30B 1/26 (2006 .01) 
 B30B 15/02 (2006 .01)
(21) 426944 (22) 2018 09 07
(72) LIChOTa RaFał, sokołów Małopolski (PL); LIChOTa PIOTR, 
sokołów Małopolski (PL); RyBaK anDRZeJ, sokołów Małopolski (PL)
(73) LIChOTa BeaTa ZaKłaD PRODUKCyJnO-hanDLOWy  
LIMeT sPÓłKa CyWILna, sokołów Małopolski (PL);  
LIChOTa WIesłaW ZaKłaD PRODUKCyJnO-hanDLOWy  
LIMeT sPÓłKa CyWILna, sokołów Małopolski (PL);  
LIChOTa PaWeł ZaKłaD PRODUKCyJnO-hanDLOWy LIMeT 
sPÓłKa CyWILna, sokołów Małopolski (PL); LIChOTa RaFał 
ZaKłaD PRODUKCyJnO-hanDLOWy LIMeT sPÓłKa CyWILna, 
sokołów Małopolski (PL)
(54) Urządzenie podajnikowe, podające półwyrób pod suwaki prasy 
mimośrodowej

(B1) (11) 237504 (41) 2020 04 20 
(51) B65G 47/14 (2006 .01)
(21) 427429 (22) 2018 10 16
(72) KaLBaRCZyK gRZegORZ, Jakubowice Konińskie (PL); 
gRaBOŚ anDRZeJ, Konopnica (PL)
(73) KaLBaRCZyK gRZegORZ aRKOna LaBORaTORIUM 
FaRMaKOLOgII sTOMaTOLOgICZneJ, nasutów (PL)
(54) Urządzenie do pozycjonowania butelek

(B1) (11) 237498 (41) 2020 03 23 
(51) B66B 19/02 (2006 .01)
(21) 427149 (22) 2018 09 20

(72) sZeJKa BaRTłOMIeJ, Bełk (PL); BUĆKO ROBeRT, Żory (PL); 
sZaŃsKI JaKUB, Żory (PL)
(73) saDeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Rybnik (PL)
(54) Przenośny zestaw remontowy do robót szybowych

(B1) (11) 237468 (41) 2018 07 02 
(51) B66F 9/07 (2006 .01) 
 A47B 47/00 (2006 .01)
(21) 419882 (22) 2016 12 19
(72) PaRCeR MIChał, Katowice (PL); DyMaReK anDRZeJ,  
strzelce Opolskie (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL)
(54) Urządzenie do wysuwania szuflad dla osób niepełnosprawnych, 
zwłaszcza poruszających się na wózku inwalidzkim

(B1) (11) 237494 (41) 2020 02 24 
(51) B81B 7/00 (2006 .01) 
 C12M 3/00 (2006 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01)
(21) 426675 (22) 2018 08 14
(72) BUłKa MagDaLena, sobocin (PL); JasTRZĘBsKa eLŻBIeTa, 
Warszawa (PL); ŻUKOWsKI KaMIL, Reszel (PL); DyBKO aRTUR, 
Warszawa (PL); BRZÓZKa ZBIgnIeW, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (PL)
(54) Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek 
prawidłowych i nowotworowych

(B1) (11) 237454 (41) 2017 12 18 
(51) C01B 33/22 (2006 .01) 
 C01F 11/22 (2006 .01) 
 B23K 35/36 (2006 .01)
(21) 417577 (22) 2016 06 14
(72) KOWaLKIeWICZ ZUZanna, Poznań (PL);  
URBanIaK WłODZIMIeRZ, Poznań (PL)
(73) UnIWeRsyTeT IM . aDaMa MICKIeWICZa W POZnanIU, 
Poznań (PL); ChełsTOWsKI JanUsZ PROJeKTy DLa ŚRODOWIsKa, 
Poznań (PL)
(54) Topnik fluorkowy oraz sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 237401 (41) 2012 03 26 
(51) C01G 23/047 (2006 .01) 
 B82B 3/00 (2006 .01)
(21) 395977 (22) 2011 08 16
(72) TeTeRyCZ heLena, Wrocław (PL); OLeŚ DOMInIKa,  
stronie Śląskie (PL); KOŹLeCKI TOMasZ, Wrocław (PL); 
POLOWCZyK IZaBeLa, Wrocław (PL); RaC OLga, Zgorzelec (PL); 
FIeDOT MaRTa, Zgorzelec (PL); haLeK PaTRyK,  
Krzyżowa Dolina (PL); haLeK gRZegORZ, Krzyżowa Dolina (PL); 
WIŚnIeWsKI KaMIL, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) sposób syntezowania nanocząstek tlenku tytanu (IV)

(B1) (11) 237445 (41) 2017 02 13 
(51) C02F 1/469 (2006 .01)
(21) 413393 (22) 2015 08 03
(72) sIDełKO ROBeRT, Koszalin (PL)
(73) POLITeChnIKa KOsZaLIŃsKa, Koszalin (PL)
(54) sposób i urządzenie do odwadniania ośrodków wielofazowych, 
zwłaszcza osadów ściekowych

(B1) (11) 237451 (41) 2017 08 16 
(51) C02F 3/32 (2006 .01) 
 E02B 3/04 (2006 .01)
(21) 415981 (22) 2016 02 01
(72) ZaLeWsKI MaCIeJ, Klęk (PL); JURCZaK TOMasZ, łódź (PL); 
WagneR IWOna, Warszawa (PL); KaCZKOWsKI ZBIgnIeW, łódź (PL)
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(73) UnIWeRsyTeT łÓDZKI, łódź (PL)
(54) sekwencyjny system do oczyszczania wód opadowych w cza-
szy akwenu zasilanego przez małą rzekę miejską

(B1) (11) 237402 (41) 2017 04 24 
(51) C02F 9/00 (2006 .01) 
 C02F 9/02 (2006 .01) 
 C02F 9/08 (2006 .01) 
 C02F 9/14 (2006 .01)
(21) 414343 (22) 2015 10 12
(72) hUPKa Jan, gdańsk (PL); ZIeLIŃsKa-JUReK anna, Otomin (PL)
(73) POLITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (PL)
(54) sposób oczyszczania płynu powrotnego po szczelinowaniu 
hydraulicznym

(B1) (11) 237409 (41) 2019 09 23 
(51) C04B 33/14 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 424843 (22) 2018 03 12
(72) KłOseK-WaWRZyn eWeLIna, Kraków (PL); MURZyn PaWeł, 
Kraków (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie odpadów z obróbki mechanicznej stali chromo-
wych do modyfikacji barwy tworzyw ceramicznych

(B1) (11) 237441 (41) 2015 11 09 
(51) C05D 3/02 (2006 .01) 
 C05D 5/00 (2006 .01) 
 C01F 5/24 (2006 .01)
(21) 408097 (22) 2014 05 02
(72) JUnCZyK aDaM PIOTR, Biała Podlaska (PL)
(73) JUnCZyK aDaM PIOTR, Biała Podlaska (PL)
(54) sposób wytwarzania granulowanego nawozu

(B1) (11) 237448 (41) 2017 04 24 
(51) C05D 3/02 (2006 .01) 
 C05G 3/00 (2020 .01) 
 C09K 17/06 (2006 .01)
(21) 414475 (22) 2015 10 23
(72) KUDyBa TOMasZ, Olsztyn (PL); JÓŹWIaK WIKTOR, Iława (PL); 
WIŚnIeWsKa gRaŻyna, Iława (PL); WysOCKI gRZegORZ,  
Iława (PL); PRZyByLsKI RysZaRD, Poznań (PL);  
KaLeWsKa BOŻenna, Warszawa (PL)
(73) gRUPa InCO sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(54) sposób otrzymywania kompozycji nawozu wapnującego

(B1) (11) 237455 (41) 2017 12 18 
(51) C05D 9/02 (2006 .01) 
 C01G 39/00 (2006 .01) 
 C22B 34/34 (2006 .01) 
 C02F 1/00 (2006 .01)
(21) 417578 (22) 2016 06 14
(72) KOWaLKIeWICZ ZUZanna, Poznań (PL);  
URBanIaK WłODZIMIeRZ, Poznań (PL)
(73) UnIWeRsyTeT IM . aDaMa MICKIeWICZa W POZnanIU, 
Poznań (PL); ChełsTOWsKI JanUsZ PROJeKTy DLa ŚRODOWIsKa, 
Poznań (PL)
(54) sposób zagospodarowania wapna posodowego

(B1) (11) 237539 (41) 2020 11 16 
(51) C05F 11/10 (2006 .01) 
 A01N 43/38 (2006 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01)
(21) 429875 (22) 2019 05 09
(72) JanKOWsKI KaZIMIeRZ, siedlce (PL);  
MaLInOWsKa eLŻBIeTa, Dąbrówka ług (PL);  
WIŚnIeWsKa-KaDŻaJan BeaTa, siedlce (PL)

(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZO-hUManIsTyCZny 
W sIeDLCaCh, siedlce (PL)
(54) Kompleksowy środek poprawiający wzrost i rozwój roślin

(B1) (11) 237538 (41) 2020 11 16 
(51) C05G 3/00 (2020 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01) 
 A01N 59/00 (2006 .01) 
 A01N 43/38 (2006 .01)
(21) 429874 (22) 2019 05 09
(72) JanKOWsKI KaZIMIeRZ, siedlce (PL); MaLInOWsKa 
eLŻBIeTa, Dąbrówka ług (PL); WIŚnIeWsKa-KaDŻaJan BeaTa, 
siedlce (PL); TRUBa MILena, Dąbrówka stany (PL)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZO-hUManIsTyCZny 
W sIeDLCaCh, siedlce (PL)
(54) Kompleksowy środek poprawiający pokrój traw ozdobnych

(B1) (11) 237526 (41) 2020 09 07 
(51) C05G 3/30 (2020 .01) 
 C05C 1/02 (2006 .01) 
 B01J 2/30 (2006 .01) 
 C09K 3/18 (2006 .01)
(21) 429159 (22) 2019 03 06
(72) łOŚ anna, Tarnów (PL); gOLasZ sOnIa, Ucieszków (PL); 
gnIaDeK LesZeK, Czarna (PL)
(73) gRUPa aZOTy JeDnOsTKa RaTOWnICTWa CheMICZnegO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) sposób wytwarzania środka antyzbrylającego do nawozów 
mineralnych

(B1) (11) 237527 (41) 2020 09 07 
(51) C05G 3/30 (2020 .01) 
 C05C 1/02 (2006 .01) 
 B01J 2/30 (2006 .01) 
 C09K 3/18 (2006 .01)
(21) 429160 (22) 2019 03 06
(72) łOŚ anna, Tarnów (PL); gOLasZ sOnIa, Ucieszków (PL); 
gnIaDeK LesZeK, Czarna (PL)
(73) gRUPa aZOTy JeDnOsTKa RaTOWnICTWa CheMICZnegO 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Środek antyzbrylający do nawozów mineralnych

(B1) (11) 237544 (41) 2020 11 16 
(51) C05G 3/40 (2020 .01) 
 C05G 3/80 (2020 .01) 
 C05G 3/00 (2020 .01)
(21) 433627 (22) 2020 04 21
(72) sPIsaK WOJCIeCh, Opole (PL)
(73) CenTRUM BaDaWCZO-PRODUKCyJne aLCOR  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego na no-
śniku celulozowym

(B1) (11) 237543 (41) 2020 05 18 
(51) C05G 3/90 (2020 .01) 
 C05G 3/00 (2020 .01) 
 C07D 295/04 (2006 .01)
(21) 431466 (22) 2019 10 14
(72) sMOLeŃ syLWesTeR, łysa góra (PL); KOWaLsKa IWOna, 
Kraków (PL); KasZyCKI PaWeł, Kraków (PL); sUPeL PaULIna, 
Kraków (PL); JaŚKOWsKa JOLanTa, Kraków (PL)
(73) UnIWeRsyTeT ROLnICZy IM . hUgOna KOłłĄTaJa 
W KRaKOWIe, Kraków (PL); POLITeChnIKa KRaKOWsKa  
IM . TaDeUsZa KOŚCIUsZKI, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn 
JJ-aR-2 jako inhibitora nitryfikacji



nr 8/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 11

(B1) (11) 237430 (41) 2020 09 21 
(51) C07C 211/63 (2006 .01) 
 C07C 209/20 (2006 .01) 
 C07C 237/06 (2006 .01)
(21) 429254 (22) 2019 03 13
(72) LaMCh łUKasZ, Wrocław (PL); WILK KaZIMIeRa a .,  
Wilczyce (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) Octany [3-(alkilometyloamino)-3-oksopropylo] dimetyloamo-
niowe i sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 237497 (41) 2020 03 23 
(51) C07D 213/82 (2006 .01) 
 A61K 31/455 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 427105 (22) 2018 09 17
(72) ŚWIĄTeK PIOTR, Pęgów (PL); saCZKO JOLanTa, Wrocław (PL); 
KULBaCKa JULITa, Wrocław (PL); ReMBIałOWsKa nIna,  
Wrocław (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny IM . PIasTÓW ŚLĄsKICh  
We WROCłaWIU, Wrocław (PL)
(54) hydrazyd kwasu n’-[(antracen-9-ylo)metyleno]-2-[4,6-dimetylo-
2-sulfanylopirydyn-3-ylo-karboksamido]octowego, sposób jego 
otrzymywania i zastosowanie

(B1) (11) 237491 (41) 2020 01 02 
(51) C07D 233/58 (2006 .01) 
 C07D 233/94 (2006 .01) 
 C07D 233/95 (2006 .01) 
 C07D 233/96 (2006 .01) 
 A61K 31/4164 (2006 .01) 
 A61K 31/4174 (2006 .01) 
 A61P 33/02 (2006 .01)
(21) 426154 (22) 2018 06 29
(72) WĘgLIŃsKa LIDIa, Piotrków Kolonia (PL); WUJeC MOnIKa, 
Lublin (PL); PaneTh agaTa, łęczna (PL); DZITKO KaTaRZyna, 
Dobieszków (PL); BeKIeR aDRIan, Warszawa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W LUBLInIe, Lublin (PL); 
UnIWeRsyTeT łÓDZKI, łódź (PL)
(54) 4-bromofenylo-1-(4-metyloimidazol-5-ilo karbonylo)tiosemi-
karbazydu oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie medyczne

(B1) (11) 237513 (41) 2020 07 13 
(51) C07D 277/34 (2006 .01) 
 C07D 277/38 (2006 .01) 
 A61K 31/426 (2006 .01) 
 A61P 33/02 (2006 .01)
(21) 428440 (22) 2018 12 31
(72) TROTsKO naZaR, Lublin (PL); DZITKO KaTaRZyna, 
Dobieszków (PL); BeKIeR aDRIan, Warszawa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W LUBLInIe, Lublin (PL); 
UnIWeRsyTeT łÓDZKI, łódź (PL)
(54) Pochodne tiazolidyn-4-onu, sposób ich wytwarzania, ich za-
stosowanie medyczne oraz kompozycja farmaceutyczna

(B1) (11) 237514 (41) 2020 07 13 
(51) C07D 277/34 (2006 .01) 
 C07D 277/38 (2006 .01) 
 A61K 31/426 (2006 .01) 
 A61P 33/02 (2006 .01)
(21) 428441 (22) 2018 12 31
(72) TROTsKO naZaR, Lublin (PL); DZITKO KaTaRZyna, 
Dobieszków (PL); BeKIeR aDRIan, Warszawa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT MeDyCZny W LUBLInIe, Lublin (PL); 
UnIWeRsyTeT łÓDZKI, łódź (PL)
(54) Pochodne kwasu (4-oksotiazolidyn-5-ylideno)octowego, spo-
sób ich wytwarzania, ich zastosowanie medyczne oraz kompozycja 
farmaceutyczna

(B1) (11) 237523 (41) 2020 09 07 
(51) C07D 277/82 (2006 .01) 
 C07D 277/28 (2006 .01) 
 C07D 333/22 (2006 .01) 
 C07C 251/16 (2006 .01) 
 C07C 211/64 (2006 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01)
(21) 429043 (22) 2019 02 25
(72) BOgDanOWICZ KRZysZTOF aRTUR, Wrocław (PL);  
IWan agnIesZKa, Wrocław (PL)
(73) WOJsKOWy InsTyTUT TeChnIKI InŻynIeRyJneJ  
IM . PROFesORa JÓZeFa KOsaCKIegO, Wrocław (PL)
(54) niesymetryczne iminy z rdzeniem trójfenyloaminowym i spo-
sób ich otrzymywania

(B1) (11) 237524 (41) 2020 09 07 
(51) C07D 277/82 (2006 .01) 
 C07D 277/28 (2006 .01) 
 C07D 333/22 (2006 .01) 
 C07C 251/16 (2006 .01) 
 C07C 211/64 (2006 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01)
(21) 429044 (22) 2019 02 25
(72) BOgDanOWICZ KRZysZTOF aRTUR, Wrocław (PL);  
IWan agnIesZKa, Wrocław (PL)
(73) WOJsKOWy InsTyTUT TeChnIKI InŻynIeRyJneJ  
IM . PROFesORa JÓZeFa KOsaCKIegO, Wrocław (PL)
(54) symetryczne iminy z rdzeniem trójfenyloaminowym i sposób 
ich otrzymywania

(B1) (11) 237520 (41) 2020 09 07 
(51) C07D 409/14 (2006 .01) 
 C07D 417/14 (2006 .01) 
 C07D 277/82 (2006 .01) 
 C07D 333/22 (2006 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01)
(21) 429040 (22) 2019 02 25
(72) BOgDanOWICZ KRZysZTOF aRTUR, Wrocław (PL);  
IWan agnIesZKa, Wrocław (PL)
(73) WOJsKOWy InsTyTUT TeChnIKI InŻynIeRyJneJ  
IM . PROFesORa JÓZeFa KOsaCKIegO, Wrocław (PL)
(54) niesymetryczne iminy z  rdzeniem 2,2’:5’,2”-tertiofenowym 
i sposób ich otrzymywania

(B1) (11) 237521 (41) 2020 09 07 
(51) C07D 409/14 (2006 .01) 
 C07D 417/14 (2006 .01) 
 C07D 277/82 (2006 .01) 
 C07D 333/22 (2006 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01)
(21) 429041 (22) 2019 02 25
(72) BOgDanOWICZ KRZysZTOF aRTUR, Wrocław (PL);  
IWan agnIesZKa, Wrocław (PL)
(73) WOJsKOWy InsTyTUT TeChnIKI InŻynIeRyJneJ  
IM . PROFesORa JÓZeFa KOsaCKIegO, Wrocław (PL)
(54) niesymetryczne iminy z rdzeniem 2,2’-bitiofenowym i sposób 
ich otrzymywania

(B1) (11) 237522 (41) 2020 09 07 
(51) C07D 409/14 (2006 .01) 
 C07D 417/14 (2006 .01) 
 C07D 277/82 (2006 .01) 
 C07D 333/22 (2006 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01)
(21) 429042 (22) 2019 02 25
(72) BOgDanOWICZ KRZysZTOF aRTUR, Wrocław (PL);  
IWan agnIesZKa, Wrocław (PL)
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(73) WOJsKOWy InsTyTUT TeChnIKI InŻynIeRyJneJ  
IM . PROFesORa JÓZeFa KOsaCKIegO, Wrocław (PL)
(54) symetryczne iminy z rdzeniem 2,2’:5’,2”-tertiofenowym i sposób 
ich otrzymywania

(B1) (11) 237475 (41) 2017 12 04 
(51) C07F 7/30 (2006 .01) 
 C07F 7/21 (2006 .01)
(21) 421843 (22) 2017 06 08
(72) KaŹMIeRCZaK JOanna, stęszew (PL);  
hReCZyChO gRZegORZ, Poznań (PL)
(73) UnIWeRsyTeT IM . aDaMa MICKIeWICZa, Poznań (PL)
(54) nowy sposób otrzymywania germasilseskwioksanów

(B1) (11) 237407 (41) 2019 07 15 
(51) C07F 17/02 (2006 .01) 
 C07D 209/44 (2006 .01) 
 C07D 209/56 (2006 .01) 
 C01B 32/156 (2017 .01) 
 C01B 32/18 (2017 .01) 
 H01L 51/42 (2006 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01)
(21) 424099 (22) 2018 01 03
(72) PłOŃsKa-BRZeZIŃsKa MaRTa, Białystok (PL);  
BOBROWsKa DIana MałgORZaTa, Białystok (PL)
(73) UnIWeRsyTeT W BIałyMsTOKU, Białystok (PL)
(54) Układ donorowo-akceptorowy zawierający zmodyfikowane 
aminą, amidem albo imidem wielowarstwowe fulereny i ferrocen 
oraz sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237420 (41) 2020 03 09 
(51) C08L 91/08 (2006 .01) 
 C09J 191/08 (2006 .01) 
 C10G 73/42 (2006 .01)
(21) 426806 (22) 2018 08 27
(72) ROBaK IZaBeLa, Chorzów (PL); KUBOsZ gRZegORZ, 
Czechowice-Dziedzice (PL); sZyDłO saBIna, Tychy (PL)
(73) POLWaX sPÓłKa aKCyJna, Jasło (PL)
(54) Wosk do produkcji opakowań wielowarstwowych i sposób 
otrzymywania wosku do produkcji opakowań wielowarstwowych

(B1) (11) 237421 (41) 2020 03 09 
(51) C08L 91/08 (2006 .01) 
 C10G 73/42 (2006 .01)
(21) 426809 (22) 2018 08 27
(72) ROBaK IZaBeLa, Chorzów (PL); KUBOsZ gRZegORZ, 
Czechowice-Dziedzice (PL); sZyDłO saBIna, Tychy (PL)
(73) POLWaX sPÓłKa aKCyJna, Jasło (PL)
(54) Wosk do impregnacji papieru i sposób otrzymywania wosku 
do impregnacji papieru

(B1) (11) 237418 (41) 2020 01 02 
(51) C09B 63/00 (2006 .01) 
 C09B 69/00 (2006 .01)
(21) 425969 (22) 2018 06 19
(72) MaRZeC anna, Ruczynów (PL); sZaDKOWsKI BOLesłaW, 
Płock (PL); ZaBORsKI MaRIan, łódź (PL)
(73) POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) Zastosowanie laków pigmentowych barwników azowych

(B1) (11) 237550 (41) 2020 10 05 
(51) C09J 171/02 (2006 .01)
(62) 417267
(21) 434181 (22) 2016 05 19
(72) MaMIŃsKI MaRIUsZ łUKasZ, Warszawa (PL);  
WaWRZyŃsKa eDyTa PaULa, Wołomin (PL);  
PaRZUChOWsKI PaWeł gRZegORZ, Warszawa (PL)

(73) sZKOła głÓWna gOsPODaRsTWa WIeJsKIegO 
W WaRsZaWIe, Warszawa (PL)
(54) Klej topliwy do drewna

(B1) (11) 237515 (41) 2020 07 13 
(51) C09K 11/79 (2006 .01) 
 C09K 11/78 (2006 .01)
(21) 428496 (22) 2019 01 04
(72) DeReŃ PRZeMysłaW, Wrocław (PL); sTeFaŃsKa DagMaRa, 
Wrocław (PL); BOnDZIOR BaRTOsZ, Legnica (PL);  
MInIaJLUK naTaLIa, Legnica (PL)
(73) InsTyTUT nIsKICh TeMPeRaTUR I BaDaŃ sTRUKTURaLnyCh 
IM . WłODZIMIeRZa TRZeBIaTOWsKIegO POLsKIeJ aKaDeMII 
naUK, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja luminoforowa, sposób jej wytwarzania oraz za-
stosowanie w źródle światła białego UVLeD

(B1) (11) 237536 (41) 2020 11 16 
(51) C09K 17/40 (2006 .01) 
 B09C 1/08 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 429843 (22) 2019 05 06
(72) słOMKIeWICZ PIOTR M ., Warszawa (PL)
(73) ZODIaK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Świętochłowice (PL)
(54) sposób wytwarzania organiczno-mineralnego materiału re-
kultywacyjnego do terenów zdegradowanych przez przemysł

(B1) (11) 237450 (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) 414929 (22) 2015 11 24
(72) ŻaK gRaŻyna, Brzączowice (PL); WOJTasIK MIChał,  
Kraków (PL); MaRKOWsKI JaROsłaW, Kraków (PL);  
ZIeMIaŃsKI LesZeK, Kraków (PL); BUJas CeLIna, głogoczów (PL); 
KRasODOMsKI WOJCIeCh, Kraków (PL); KOTaRBa anDRZeJ, 
Kraków (PL); sOJKa ZBIgnIeW, Kraków (PL); sTeLMaChOWsKI 
PaWeł, Kraków (PL); InDyKa PaULIna, Prądnik Korzkiewski (PL); 
LegUTKO PIOTR, suchoraba (PL); JaKUBeK TOMasZ,  
sewerynów (PL); KOPaCZ anna, łętowice (PL)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (PL); UnIWeRsyTeT JagIeLLOŃsKI, Kraków (PL)
(54) Kompozycja stabilizowanych modyfikatora i współmodyfikatora 
spalania o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opałowych

(B1) (11) 237531 (41) 2020 09 21 
(51) C12N 15/115 (2010 .01) 
 C12Q 1/6811 (2018 .01)
(21) 429258 (22) 2019 03 14
(72) aRCIsZeWsKa KLaUDIa, Kraków (PL); BaRTnICKI FILIP, 
Kraków (PL); KOWaLsKa eWa, Kraków (PL); sTRZałKa WOJCIeCh, 
Kraków (PL)
(73) UnIWeRsyTeT JagIeLLOŃsKI, Kraków (PL)
(54) aptamer Dna wiążący metkę lizylową i jego zastosowanie

(B1) (11) 237545 (41) 2020 11 02 
(51) C23C 14/48 (2006 .01) 
 H01G 4/008 (2006 .01) 
 H01F 41/04 (2006 .01) 
 B05D 3/06 (2006 .01)
(21) 434250 (22) 2020 06 09
(72) KOłTUnOWICZ TOMasZ n ., Lublin (PL); ŻUKOWsKI PaWeł, 
Lublin (PL); BOnDaRIeV VITaLII, Lublin (PL); POgReBnJaK 
aLeXanDeR D ., sumy (Ua); MaKsaKOVa OLga V ., Rozsoshentsi (Ua)
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(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Kondensator do układów scalonych i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237546 (41) 2020 11 16 
(51) C23C 14/48 (2006 .01) 
 H01G 4/008 (2006 .01) 
 H01F 41/04 (2006 .01) 
 B05D 3/06 (2006 .01)
(21) 434251 (22) 2020 06 09
(72) KOłTUnOWICZ TOMasZ n ., Lublin (PL); ŻUKOWsKI PaWeł, 
Lublin (PL); BOnDaRIeV VITaLII, Lublin (PL); POgReBnJaK 
aLeXanDeR D ., sumy (Ua); MaKsaKOVa OLga V ., Rozsoshentsi (Ua)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Kondensator do układów scalonych i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237547 (41) 2020 11 16 
(51) C23C 14/48 (2006 .01) 
 H01G 4/008 (2006 .01) 
 H01F 41/04 (2006 .01) 
 B05D 3/06 (2006 .01)
(21) 434252 (22) 2020 06 09
(72) KOłTUnOWICZ TOMasZ n ., Lublin (PL); ŻUKOWsKI PaWeł, 
Lublin (PL); BOnDaRIeV VITaLII, Lublin (PL); POgReBnJaK 
aLeXanDeR D ., sumy (Ua); MaKsaKOVa OLga V ., Rozsoshentsi (Ua)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Kondensator do układów scalonych i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237548 (41) 2020 12 14 
(51) C23C 14/48 (2006 .01) 
 H01G 4/008 (2006 .01) 
 H01F 41/04 (2006 .01) 
 B05D 3/06 (2006 .01)
(21) 434253 (22) 2020 06 09
(72) KOłTUnOWICZ TOMasZ n ., Lublin (PL); ŻUKOWsKI PaWeł, 
Lublin (PL); BOnDaRIeV VITaLII, Lublin (PL); POgReBnJaK 
aLeXanDeR D ., sumy (Ua); MaKsaKOVa OLga V ., Rozsoshentsi (Ua)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Kondensator do układów scalonych i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237549 (41) 2020 12 14 
(51) C23C 14/48 (2006 .01) 
 H01G 4/008 (2006 .01) 
 H01F 41/04 (2006 .01) 
 B05D 3/06 (2006 .01)
(21) 434254 (22) 2020 06 09
(72) KOłTUnOWICZ TOMasZ n ., Lublin (PL); ŻUKOWsKI PaWeł, 
Lublin (PL); BOnDaRIeV VITaLII, Lublin (PL); POgReBnJaK 
aLeXanDeR D ., sumy (Ua); MaKsaKOVa OLga V ., Rozsoshentsi (Ua)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Kondensator do układów scalonych i sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 237473 (41) 2018 10 22 
(51) C23F 11/14 (2006 .01) 
 C23F 11/173 (2006 .01)
(21) 421364 (22) 2017 04 21
(72) gaŹDZIK BaRBaRa, Kraków (PL); aLTKORn BeaTa, Kraków (PL);  
PTaK sTeFan, gorlice (PL); POMyKała KaMIL, Kraków (PL); 
PaJDa MIChał, Kraków (PL); sOCha MIeCZysłaW, Kraków (PL); 
PaĆKOWsKI ZBIgnIeW, Płock (PL); KeMPIŃsKI ROMan, Płock (PL)
(73) InsTyTUT naFTy I gaZU-PaŃsTWOWy InsTyTUT 
BaDaWCZy, Kraków (PL); PaCheMTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Inhibitor korozji do strumieni węglowodorowych

(B1) (11) 237535 (41) 2020 11 02 
(51) D21H 19/22 (2006 .01) 
 D21H 19/18 (2006 .01) 

 D21H 21/36 (2006 .01) 
 C08L 25/10 (2006 .01) 
 C09D 125/08 (2006 .01)
(21) 429711 (22) 2019 04 23
(72) KaCZMaRCZyK MOnIKa, Warszawa (PL); KasZUBa aLICJa, 
Warszawa (PL); FRyDRyCh JaCeK, Warszawa (PL)
(73) MaRKUT MaRIUsZ gOMa, stalowa Wola (PL)
(54) Środek do impregnacji tektury

(B1) (11) 237413 (41) 2019 12 02 
(51) D21H 21/16 (2006 .01) 
 D21H 21/36 (2006 .01) 
 C09D 5/14 (2006 .01) 
 C09D 121/02 (2006 .01)
(21) 425750 (22) 2018 05 28
(72) nOWaKOWsKI KOnRaD, Warszawa (PL); KOłaCZeK PaWeł, 
Krzyszkowice (PL); WÓJCIK KRZysZTOF, Wołomin (PL)
(73) KOłaCZeK PaWeł OPaKOWanIaMaX, Krzyszkowice (PL)
(54) Środek do modyfikacji powierzchni papieru i tektury

(B1) (11) 237434 (41) 2018 09 10 
(51) E02B 11/00 (2006 .01) 
 E03B 3/40 (2006 .01) 
 F16L 9/04 (2006 .01)
(21) 420777 (22) 2017 03 08
(72) WasZCZyK MaReK, adamów (PL); WasZCZyK PaWeł,  
łódź (PL)
(73) Waszczyk-łączak Maja Joanna, Warszawa (PL); Waszczyk 
Urszula Zofia, adamów (PL); Waszczyk Paweł, łódź (PL)
(54) sposób wytwarzania rury drenarskiej do odwodnienia pozio-
mego wykonywanego metodą wiertniczą

(B1) (11) 237462 (41) 2018 04 23 
(51) E02D 29/14 (2006 .01) 
 E02D 29/12 (2006 .01) 
 E03F 5/02 (2006 .01) 
 B65D 90/10 (2006 .01)
(21) 419170 (22) 2016 10 19
(72) KaRDa JÓZeF, Warszawa (PL)
(73) KaRDa JÓZeF, Warszawa (PL)
(54) Zestaw nastawny korpus-pokrywa włazu

(B1) (11) 237440 (41) 2020 06 29 
(51) E04C 5/01 (2006 .01) 
 E04C 5/02 (2006 .01)
(21) 428391 (22) 2018 12 27
(72) URBaŃsKI MaRIUsZ, Blachownia (PL); sCZygIOL nORBeRT, 
Pludry (PL); heLBRyCh PaWeł, Pławno (PL)
(73) POLITeChnIKa CZĘsTOChOWsKa, Częstochowa (PL)
(54) element zbrojenia rozproszonego

(B1) (11) 237493 (41) 2020 02 10 
(51) E04F 13/02 (2006 .01) 
 B44C 1/00 (2006 .01)
(21) 426479 (22) 2018 07 31
(72) KOZłOWsKa DOROTa, Katowice (PL)
(73) ORnanTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) sposób wykonywania okładziny ściennej

(B1) (11) 237428 (41) 2020 06 29 
(51) E04F 15/12 (2006 .01)
(21) 428351 (22) 2018 12 27
(72) saDOWsKI łUKasZ, Wałbrzych (PL); KRZyWIŃsKI KaMIL, 
Lwówek Śląski (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) sposób wytwarzania posadzek epoksydowych
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(B1) (11) 237443 (41) 2016 09 26 
(51) E04G 5/04 (2006 .01) 
 E04G 7/24 (2006 .01) 
 E04G 21/32 (2006 .01) 
 F16B 9/02 (2006 .01) 
 E04H 17/22 (2006 .01)
(21) 411672 (22) 2015 03 20
(72) gIeRCZyŃsKI TOMasZ, Końskie (PL)
(73) FORBUILD sPÓłKa aKCyJna, Końskie (PL)
(54) Uchwyt deski, zwłaszcza krawężnikowej, zwłaszcza do budow-
lanych systemów zabezpieczeń przy krawędziach technologicznych 
oraz sposób montażu deski krawężnikowej do przykrawędziowych 
systemów zabezpieczeń za pomocą uchwytu

(B1) (11) 237499 (41) 2020 04 06 
(51) E05B 19/02 (2006 .01) 
 E05B 27/00 (2006 .01)
(21) 427214 (22) 2018 09 27
(72) sZCZyTKO JaCeK, Kwirynów (PL); nIeŻURaWsKI PIOTR, 
Warszawa (PL); MaRKOWICZ BaRTOsZ, Toruń (PL);  
PILCh MaReK, Kraków (PL); KOŚCIeLsKI MaCIeJ, samostrzel (PL);  
sTasIUK WOJCIeCh, Wierzchowiny (PL); sanIeWsKI MaTeUsZ, 
Białystok (PL); KĘDZIeRsKI JaCeK, Warszawa (PL);  
sZUnIeWICZ JeRZy, Poznań (PL)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (PL)
(54) Zestaw klucza z trzonem o symetrii obrotowej i rdzenia zamka

(B1) (11) 237500 (41) 2020 04 06 
(51) E05B 35/00 (2006 .01) 
 E05B 63/00 (2006 .01)
(21) 427215 (22) 2018 09 27
(72) sZCZyTKO JaCeK, Kwirynów (PL); nIeŻURaWsKI PIOTR, 
Warszawa (PL); MaRKOWICZ BaRTOsZ, Toruń (PL); PILCh MaReK, 
Kraków (PL); KOŚCIeLsKI MaCIeJ, samostrzel (PL);  
sTasIUK WOJCIeCh, Wierzchowiny (PL); sanIeWsKI MaTeUsZ, 
Białystok (PL); KĘDZIeRsKI JaCeK, Warszawa (PL);  
sZUnIeWICZ JeRZy, Poznań (PL)
(73) UnIWeRsyTeT WaRsZaWsKI, Warszawa (PL)
(54) Zestaw klucza i rdzenia zamka

(B1) (11) 237529 (41) 2020 09 21 
(51) E21C 35/19 (2006 .01)
(21) 429200 (22) 2019 03 08
(72) CheLUsZKa PIOTR, Zabrze (PL); MIKUła JaROsłaW, gliwice (PL);  
MIKUła sTanIsłaW, gliwice (PL); gaWLIK JaCeK, gliwice (PL)
(73) POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL)
(54) sposób mocowania ostrza skrawającego w nożu kombajnowym

(B1) (11) 237540 (41) 2019 11 04 
(51) F02B 77/04 (2006 .01) 
 C11D 11/00 (2006 .01) 
 C11D 10/02 (2006 .01) 
 C11D 1/68 (2006 .01) 
 C11D 1/06 (2006 .01) 
 C23G 1/14 (2006 .01)
(21) 430009 (22) 2019 05 22
(72) sZTURC RaDeK, Brno-Veveri (CZ)
(73) ITT Future gmbh, Berlin (De)
(54) sposoby oczyszczania silnika spalinowego wewnętrznego spa-
lania

(B1) (11) 237426 (41) 2020 05 04 
(51) F03G 7/08 (2006 .01)
(21) 427578 (22) 2018 10 29
(72) FIeBIg WIesłaW, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) Rezonansowy układ napędowy

(B1) (11) 237405 (41) 2019 04 23 
(51) F15B 15/22 (2006 .01) 
 F15B 21/10 (2006 .01) 
 F16F 9/14 (2006 .01) 
 F16F 9/34 (2006 .01) 
 F16F 9/348 (2006 .01) 
 F16F 9/46 (2006 .01) 
 F16F 9/48 (2006 .01) 
 F16F 9/516 (2006 .01) 
 B60G 13/08 (2006 .01) 
 B60G 17/056 (2006 .01)
(21) 423142 (22) 2017 10 12
(72) sZyDłO seBasTIan, Kraków (PL); sZCZĘCh MaRCIn, 
Krauszów (PL); ZaChaRa BOLesłaW, Zabierzów (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, Kraków (PL)
(54) amortyzator hydrauliczny o zmiennej sile tłumienia

(B1) (11) 237525 (41) 2020 09 07 
(51) F16D 48/12 (2006 .01) 
 F16D 33/00 (2006 .01)
(21) 429112 (22) 2019 03 01
(72) KĘsy ZBIgnIeW, Radom (PL); KĘsy anDRZeJ, Radom (PL); 
OsOWsKI KaROL, Radom (PL); IWanICKI WOJCIeCh,  
sandomierz (PL)
(73) UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZnO-hUManIsTyCZny  
IM . KaZIMIeRZa PUłasKIegO W RaDOMIU, Radom (PL)
(54) Urządzenie do zmiany momentu obrotowego przenoszonego 
przez sprzęgło hydrokinetyczne przez odsuwanie wirnika turbiny 
od wirnika pompy

(B1) (11) 237528 (41) 2020 09 21 
(51) F16L 19/02 (2006 .01) 
 F16L 19/12 (2006 .01) 
 F16L 47/04 (2006 .01)
(21) 429174 (22) 2019 03 07
(72) gaJDa henRyK, Zdziechowice (PL); gaWeł KRZysZTOF, 
Opole (PL); KORZenIOWsKI łUKasZ, strojec (PL)
(73) CaMOZZI aUTOMaTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gorzów Śląski (PL)
(54) Złącze rurowe

(B1) (11) 237433 (41) 2020 03 23 
(51) F24B 1/198 (2006 .01) 
 F24C 15/36 (2006 .01)
(21) 427092 (22) 2018 09 17
(72) sORensen aDaM, Odense (DK)
(73) BIOPasJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(54) Osłona paleniska ze złączem magnetycznym

(B1) (11) 237419 (41) 2020 02 10 
(51) F24F 13/30 (2006 .01) 
 F24F 1/00 (2019 .01) 
 F24H 3/08 (2006 .01)
(21) 426603 (22) 2018 08 08
(72) aDaMsKI BaRTłOMIeJ, Kraków (PL)
(73) aDaMsKI BaRTłOMIeJ, Kraków (PL); neOKLIMa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Indukcyjny panel klimatyzacyjny

(B1) (11) 237505 (41) 2020 05 18 
(51) F24H 9/18 (2006 .01) 
 F23M 9/06 (2006 .01) 
 F24H 1/36 (2006 .01)
(21) 427729 (22) 2018 11 09
(72) FILIPKOWsKI MaRCIn, Zalas (PL)
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(73) FILIPKOWsKI MaRCIn, Zalas (PL)
(54) Kocioł grzewczy ze zgazowaniem na węgiel i jego pochodne

(B1) (11) 237403 (41) 2018 04 09 
(51) F26B 3/00 (2006 .01) 
 F26B 3/28 (2006 .01)
(21) 418978 (22) 2016 10 03
(72) KLOnOWsKI MIChał, Poznań (PL); ZByTeK ZBysZeK,  
Poznań (PL); BUgała aRTUR, Poznań (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-PRZeMysłOWy InsTyTUT 
MasZyn ROLnICZyCh, Poznań (PL)
(54) hybrydowy układ PV/T przeznaczony do suszenia biomasy 
roślinnej

(B1) (11) 237404 (41) 2018 11 19 
(51) F26B 3/02 (2006 .01) 
 F26B 21/12 (2006 .01) 
 F26B 21/06 (2006 .01)
(21) 421611 (22) 2017 05 17
(72) KLePKa TOMasZ, Lublin (PL); CZyŻ ZBIgnIeW, Lublin (PL)
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa, Lublin (PL)
(54) Komora do suszenia gazem

(B1) (11) 237422 (41) 2020 03 23 
(51) G01B 9/02 (2006 .01) 
 G01N 21/00 (2006 .01) 
 G02B 6/00 (2006 .01)
(21) 427007 (22) 2018 09 11
(72) MaRZeJOn MaRCIn, Tczew (PL);  
JĘDZReJeWsKa-sZCZeRsKa MałgORZaTa, gdańsk (PL)
(73) POLITeChnIKa gDaŃsKa, gdańsk (PL)
(54) niskokoherencyjny, światłowodowy układ pomiarowy do jed-
noczesnego pomiaru dwóch wielkości fizycznych

(B1) (11) 237479 (41) 2019 04 23 
(51) G01F 23/00 (2006 .01) 
 G01F 23/26 (2006 .01)
(21) 423120 (22) 2017 10 10
(72) sTRÓŻyŃsKI BaRTłOMIeJ, Kęty (PL)
(73) sTRÓŻyŃsKI BaRTłOMIeJ FIRMa BOLeCKI, Kęty (PL)
(54) Czujnik bezkontaktowego pomiaru obecności oraz ilości płynu 
oraz sposób pomiaru

(B1) (11) 237534 (41) 2020 10 19 
(51) G01N 3/00 (2006 .01) 
 G01N 3/20 (2006 .01)
(21) 429565 (22) 2019 04 10
(72) KMITa-FUDaLeJ gaBRIeLa, sokolniki Las (PL);  
sZeWCZyK WłODZIMIeRZ, łódź (PL)
(73) POLITeChnIKa łÓDZKa, łódź (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru sztywności zginania opakowań na jaja

(B1) (11) 237446 (41) 2017 03 27 
(51) G01N 21/45 (2006 .01) 
 G01N 21/41 (2006 .01) 
 G01B 11/06 (2006 .01) 
 G01B 11/24 (2006 .01)
(21) 414064 (22) 2015 09 18
(72) sTĘPIeŃ KaROL, Warszawa (PL); JÓŹWIK MIChaLIna, 
augustów (PL); naPIeRała MaReK, Warszawa (PL); MĄKOWsKa 
anna KaTaRZyna, Kielce (PL); sZOsTKIeWICZ łUKasZ, Toruń (PL); 
MURaWsKI MIChał, Warszawa (PL); LIPIŃsKI sTanIsłaW, Iłowo (PL);  
hOłDyŃsKI ZBIgnIeW, Warszawa (PL); sTaŃCZyK TOMasZ, 
Piaseczno (PL); nasIłOWsKI TOMasZ, Warszawa (PL)
(73) POLsKIe CenTRUM FOTOnIKI I ŚWIaTłOWODÓW, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiarów parametrów elementów fazowych 
i dyspersji światłowodów oraz sposób pomiaru parametrów ele-
mentu fazowego i dyspersji światłowodów

(B1) (11) 237416 (41) 2019 12 16 
(51) G01N 30/20 (2006 .01) 
 G01N 30/18 (2006 .01)
(21) 425818 (22) 2018 06 05
(72) słOMKIeWICZ PIOTR M ., Warszawa (PL)
(73) UnIWeRsyTeT Jana KOChanOWsKIegO W KIeLCaCh,  
Kielce (PL)
(54) Podziałowy dozownik zwłaszcza do inwersyjnej chromatografii 
gazowej

(B1) (11) 237519 (41) 2020 08 24 
(51) G01N 33/18 (2006 .01) 
 G01N 1/10 (2006 .01) 
 C02F 101/00 (2006 .01)
(21) 428980 (22) 2019 02 20
(72) TsZyDeL MaRIUsZ, Pabianice (PL); BłOŃsKa DagMaRa, 
Pabianice (PL)
(73) UnIWeRsyTeT łÓDZKI, łódź (PL)
(54) Kapsuła monitoringowa służąca do oceny jakości lub zanie-
czyszczenia wody

(B1) (11) 237507 (41) 2020 06 01 
(51) G01N 33/38 (2006 .01)
(21) 427927 (22) 2018 11 27
(72) sZeWCZenKO WIKTOR, Płock (PL); KOTsay gaLyna, Płock (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (PL)
(54) sposób oznaczania aktywności alkalicznej wyrobów cemento-
wych

(B1) (11) 237481 (41) 2019 05 06 
(51) G01P 3/00 (2006 .01) 
 G01L 3/00 (2006 .01) 
 B62D 47/00 (2006 .01)
(21) 423247 (22) 2017 10 24
(72) łUKJanOW słaWOMIR, Warszawa (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-PRZeMysłOWy InsTyTUT 
MOTORyZaCJI, Warszawa (PL)
(54) sposób sprawdzania i oceny współczynnika mechaniki ruchu 
pojazdów samochodowych szczególnie osobowych

(B1) (11) 237517 (41) 2020 08 10 
(51) G01T 1/29 (2006 .01) 
 G21K 1/10 (2006 .01) 
 G01N 23/203 (2006 .01)
(21) 428739 (22) 2019 01 31
(72) WROnKa słaWOMIR, Warszawa (PL);  
WasILeWsKI aDaM, Warszawa (PL)
(73) naRODOWe CenTRUM BaDaŃ JĄDROWyCh, Otwock (PL)
(54) sposób i urządzenie do pomiaru energii wiązki fotonów emi-
towanych z liniowego akceleratora elektronów

(B1) (11) 237442 (41) 2016 01 04 
(51) G02B 5/00 (2006 .01)
(21) 408641 (22) 2014 06 23
(72) KOsTKa anTOnI, Kraków (PL);  
PasZKOWsKI MaRIUsZ, Kraków (PL)
(73) VIs InVenTIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do pozyskiwania odnawialnej energii i wody 
z powietrza atmosferycznego

(B1) (11) 237503 (41) 2020 04 20 
(51) G02B 6/46 (2006 .01) 
 G02B 6/50 (2006 .01) 
 G02B 6/54 (2006 .01)
(21) 427413 (22) 2018 10 15
(72) BURCZyŃsKI KRZysZTOF, gdańsk (PL)
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(73) TeRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Czaple (PL)
(54) sposób zabezpieczania kabla światłowodowego przed złama-
niem podczas wprowadzania go do kanalizacji telekomunikacyjnej

(B1) (11) 237502 (41) 2020 04 20 
(51) G02B 6/54 (2006 .01) 
 G02B 6/52 (2006 .01)
(21) 427410 (22) 2018 10 13
(72) FaBIsIaK PRZeMysłaW, Lipno (PL); BURCZyŃsKI KRZysZTOF, 
gdańsk (PL)
(73) TeRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Czaple (PL)
(54) sposób sterowania wprowadzaniem kabla światłowodowego 
do kanalizacji telekomunikacyjnej i urządzenie do realizacji tego 
sposobu

(B1) (11) 237532 (41) 2020 10 05 
(51) G05D 11/02 (2006 .01)
(21) 429432 (22) 2019 03 30
(72) OsIaDaCZ anDRZeJ, Warszawa (PL);  
KWesTaRZ MałgORZaTa, Warszawa (PL);  
ChaCZyKOWsKI MaCIeJ, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (PL)
(54) Układ oraz sposób dozowania wodoru do sieci gazowej

(B1) (11) 237476 (41) 2019 02 11 
(51) G06F 7/58 (2006 .01) 
 H03K 3/84 (2006 .01) 
 G09C 1/00 (2006 .01) 
 H04L 9/08 (2006 .01)
(21) 422486 (22) 2017 08 08
(72) WIeCZOReK PIOTR ZBIgnIeW, Warszawa (PL);  
gOłOFIT KRZysZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITeChnIKa WaRsZaWsKa, Warszawa (PL)
(54) generator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych

(B1) (11) 237425 (41) 2020 05 04 
(51) H01B 17/46 (2006 .01)
(21) 427489 (22) 2018 10 22
(72) ChRZan KRysTIan, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) Wskaźnik uszkodzenia izolatora kompozytowego oraz izolator 
kołpakowy zawierający wskaźnik uszkodzenia izolatora kompozy-
towego

(B1) (11) 237427 (41) 2020 06 29 
(51) H01B 17/46 (2006 .01)
(21) 428202 (22) 2018 12 17
(72) ChRZan KRysTIan, Wrocław (PL)
(73) POLITeChnIKa WROCłaWsKa, Wrocław (PL)
(54) Wskaźnik uszkodzenia izolatora kompozytowego oraz łańcuch 
izolatorów ze wskaźnikiem uszkodzenia izolatora kompozytowego

(B1) (11) 237438 (41) 2020 05 18 
(51) H01F 30/08 (2006 .01)
(21) 427776 (22) 2018 11 15
(72) LIsOWIeC aLeKsanDeR, Warszawa (PL); MIChaLsKI PaWeł, 
Warszawa (PL); KOWaLsKI gRZegORZ, Warszawa (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT 
TeLe-I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (PL)
(54) Bezrdzeniowy przetwornik prądu na napięcie

(B1) (11) 237457 (41) 2018 03 12 
(51) H01G 9/022 (2006 .01) 
 H01G 9/035 (2006 .01) 
 H01G 11/54 (2013 .01)
(21) 418568 (22) 2016 09 05

(72) FIC KRZysZTOF, Poznań (PL); BUJeWsKa PaULIna,  
Piechcin (PL); gÓRsKa BaRBaRa, Świebodzin (PL);  
FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 237458 (41) 2018 03 12 
(51) H01G 9/022 (2006 .01) 
 H01G 9/035 (2006 .01) 
 H01G 11/54 (2013 .01)
(21) 418569 (22) 2016 09 05
(72) FIC KRZysZTOF, Poznań (PL); BUJeWsKa PaULIna,  
Piechcin (PL); gÓRsKa BaRBaRa, Świebodzin (PL);  
FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 237459 (41) 2018 03 12 
(51) H01G 9/022 (2006 .01) 
 H01G 9/035 (2006 .01) 
 H01G 11/54 (2013 .01)
(21) 418570 (22) 2016 09 05
(72) FIC KRZysZTOF, Poznań (PL); BUJeWsKa PaULIna,  
Piechcin (PL); gÓRsKa BaRBaRa, Świebodzin (PL);  
FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 237460 (41) 2018 03 26 
(51) H01G 9/022 (2006 .01) 
 H01G 9/035 (2006 .01) 
 H01G 11/54 (2013 .01)
(21) 418770 (22) 2016 09 20
(72) FIC KRZysZTOF, Poznań (PL); BUJeWsKa PaULIna,  
Piechcin (PL); gÓRsKa BaRBaRa, Świebodzin (PL);  
FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny

(B1) (11) 237465 (41) 2018 05 07 
(51) H01G 9/022 (2006 .01)
(21) 419355 (22) 2016 11 03
(72) aBBas QaMaR, Poznań (PL); BÉgUIn FRanÇOIs, Poznań (PL); 
gÓRsKa BaRBaRa, Świebodzin (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny na bazie elektrolitu wodnego 
działający w szerokim zakresie temperatur

(B1) (11) 237466 (41) 2018 06 04 
(51) H01G 9/022 (2006 .01) 
 H01G 9/035 (2006 .01)
(21) 419568 (22) 2016 11 21
(72) FIC KRZysZTOF, Poznań (PL); BUJeWsKa PaULIna,  
Piechcin (PL); gÓRsKa BaRBaRa, Świebodzin (PL);  
FRĄCKOWIaK eLŻBIeTa, Poznań (PL)
(73) POLITeChnIKa POZnaŃsKa, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny pracujący w elektrolicie z cieczą 
jonową

(B1) (11) 237511 (41) 2020 07 13 
(51) H01H 33/42 (2006 .01) 
 H01H 33/66 (2006 .01)
(21) 428425 (22) 2018 12 30
(72) KIsZłO sTanIsłaW, Białystok (PL); sZyMaŃsKI MIChał, 
Białystok (PL); KOByLIŃsKI KRZysZTOF, Białystok (PL);  
FRĄCeK anDRZeJ, Białystok (PL); aLeKsIeJCZUK MIROsłaW, 
Białystok (PL); nIeŚCIeReWsKI eUgenIUsZ, Białystok (PL); 
WasILeWsKI anDRZeJ, Białystok (PL)
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(73) InsTyTUT eneRgeTyKI InsTyTUT BaDaWCZy, Warszawa (PL)
(54) Rozłącznik średniego napięcia

(B1) (11) 237518 (41) 2020 08 24 
(51) H02G 3/04 (2006 .01) 
 H02G 3/06 (2006 .01)
(21) 428867 (22) 2019 02 11
(72) sIeLsKI KaZIMIeRZ, Karczew (PL)
(73) sIeLsKI KaZIMIeRZ, Karczew (PL)
(54) łącznik korytek kablowych

(B1) (11) 237516 (41) 2020 07 13 
(51) H02H 3/16 (2006 .01)
(21) 428547 (22) 2019 01 10
(72) saPUła łUKasZ, Kobyłka (PL); RUP MaCIeJ, Parzniew (PL); 
WOJTaŚ gRZegORZ, Warszawa (PL); PRZyBysZ RaDOsłaW,  
glina (PL); KOWOL TOMasZ, Wodzisław Śląski (PL); BROCKI 
MIChał, Rybnik (PL); angIeLCZyK PRZeMysłaW, Warszawa (PL); 
KOłTUn anna, Warszawa (PL); WLaZłO PaWeł, Pruszków (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT 
TeLe-I RaDIOTeChnICZny, Warszawa (PL); OPa-ROW  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego prze-
znaczony do sieci IT niskiego napięcia

(B1) (11) 237542 (41) 2020 05 18 
(51) H02K 15/00 (2006 .01) 
 H02K 11/225 (2016 .01)
(21) 431439 (22) 2019 10 11
(72) gLInKa TaDeUsZ, gliwice (PL); DUKaLsKI PIOTR, Katowice (PL);  
BĘDKOWsKI BaRTłOMIeJ, sosnowiec (PL); JaReK TOMasZ, 
Mikołów (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT naPĘDÓW 
I MasZyn eLeKTRyCZnyCh KOMeL, Katowice (PL)
(54) sposób dokładnego osiowania resolvera na wałku maszyny 
elektrycznej

(B1) (11) 237541 (41) 2020 05 18 
(51) H02K 15/02 (2006 .01) 
 H01F 41/02 (2006 .01)
(21) 431438 (22) 2019 10 11
(72) gLInKa TaDeUsZ, gliwice (PL); DUKaLsKI PIOTR, Katowice (PL);  
BĘDKOWsKI BaRTłOMIeJ, sosnowiec (PL); JaReK TOMasZ, 
Mikołów (PL)
(73) sIeĆ BaDaWCZa łUKasIeWICZ-InsTyTUT naPĘDÓW 
I MasZyn eLeKTRyCZnyCh KOMeL, Katowice (PL)
(54) Przyrząd i sposób wykonywania rdzeni z blach elektrotechnicz-
nych

(B1) (11) 237512 (41) 2020 07 13 
(51) H02K 21/46 (2006 .01) 
 H02K 21/14 (2006 .01) 
 H02K 1/27 (2006 .01) 
 H02K 1/16 (2006 .01)
(21) 428430 (22) 2018 12 31
(72) JaŻDŻyŃsKI WIesłaW, Kraków (PL)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . sTanIsłaWa 
sTasZICa W KRaKOWIe, KRaKÓW (PL)
(54) Obwód elektromagnetyczny silnika synchronicznego z magne-
sami trwałymi o rozruchu bezpośrednim klasy sprawności Ie5

(B1) (11) 237501 (41) 2020 04 06 
(51) H05K 5/06 (2006 .01) 
 H05K 7/20 (2006 .01) 
 H01M 2/02 (2006 .01) 
 H01M 10/655 (2014 .01) 
 H01M 10/48 (2006 .01)
(21) 427301 (22) 2018 10 01

(72) KUCZeRa aLOJZy, Rogów (PL); KUCZeRa JaROsłaW,  
Rogów (PL)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLOWO-PRODUKCyJnO-
UsłUgOWe IZOL-PLasT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rogów (PL)
(54) Ognioszczelna przeciwwybuchowa skrzynia baterii akumula-
torów do zasilania górniczej lokomotywy akumulatorowej

InDeKs UDZIeLOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg syMBOLI MKP

A01C 3/02 (2006 .01) 237482
A01M 7/00 (2006 .01) 237533
A01N 33/26 (2006 .01) 237537
A01N 59/02 (2006 .01) 237537*
A01N 43/38 (2006 .01) 237539*
A01N 59/00 (2006 .01) 237538*
A01N 43/38 (2006 .01) 237538*
A01P 21/00 (2006 .01) 237537*
A01P 21/00 (2006 .01) 237539*
A01P 21/00 (2006 .01) 237538*
A21D 13/80 (2017 .01) 237488
A21D 8/00 (2006 .01) 237488*
A21D 2/34 (2006 .01) 237488*
A21D 13/047 (2017 .01) 237488*
A23B 7/02 (2006 .01) 237467
A23B 9/08 (2006 .01) 237467*
A23B 9/04 (2006 .01) 237484*
A23B 9/08 (2006 .01) 237484*
A23C 19/086 (2006 .01) 237480
A23C 19/09 (2006 .01) 237480*
A23C 19/14 (2006 .01) 237480*
A23L 3/40 (2006 .01) 237467*
A23L 3/00 (2006 .01) 237464
A23L 5/30 (2016 .01) 237484
A23L 25/00 (2016 .01) 237484*
A23L 5/30 (2016 .01) 237489
A23L 5/40 (2016 .01) 237489*
A23L 19/12 (2016 .01) 237489*
A23L 21/10 (2016 .01) 237487
A23L 21/12 (2016 .01) 237487*
A23L 21/15 (2016 .01) 237487*
A23P 30/32 (2016 .01) 237480*
A47B 96/02 (2006 .01) 237463*
A47B 47/00 (2006 .01) 237468*
A47F 5/00 (2006 .01) 237463
A61B 5/12 (2006 .01) 237477
A61B 18/14 (2006 .01) 237439*
A61B 10/04 (2006 .01) 237439*
A61B 17/94 (2006 .01) 237439*
A61B 34/30 (2016 .01) 237444*
A61K 31/192 (2006 .01) 237474
A61K 31/192 (2006 .01) 237530
A61K 47/10 (2017 .01) 237530*
A61K 33/38 (2006 .01) 237486
A61K 9/10 (2006 .01) 237486*
A61K 31/74 (2006 .01) 237486*
A61K 36/18 (2006 .01) 237510
A61K 36/185 (2006 .01) 237410

A61K 36/185 (2006 .01) 237408
A61K 31/455 (2006 .01) 237497*
A61K 31/4164 (2006 .01) 237491*
A61K 31/4174 (2006 .01) 237491*
A61K 31/426 (2006 .01) 237513*
A61K 31/426 (2006 .01) 237514*
A61L 2/06 (2006 .01) 237464*
A61L 27/00 (2006 .01) 237449
A61L 27/60 (2006 .01) 237449*
A61M 1/14 (2006 .01) 237447
A61M 25/16 (2006 .01) 237439*
A61N 1/05 (2006 .01) 237439
A61N 1/39 (2006 .01) 237439*
A61N 2/02 (2006 .01) 237437
A61P 17/02 (2006 .01) 237474*
A61P 31/04 (2006 .01) 237486*
A61P 31/04 (2006 .01) 237510*
A61P 35/00 (2006 .01) 237410*
A61P 17/00 (2006 .01) 237410*
A61P 35/00 (2006 .01) 237408*
A61P 1/16 (2006 .01) 237408*
A61P 35/00 (2006 .01) 237497*
A61P 33/02 (2006 .01) 237491*
A61P 33/02 (2006 .01) 237513*
A61P 33/02 (2006 .01) 237514*
B01D 61/32 (2006 .01) 237447*
B01D 15/38 (2006 .01) 237453
B01D 53/48 (2006 .01) 237411*
B01J 20/04 (2006 .01) 237411
B01J 2/30 (2006 .01) 237526*
B01J 2/30 (2006 .01) 237527*
B01L 9/00 (2006 .01) 237509
B01L 3/02 (2006 .01) 237509*
B02C 13/04 (2006 .01) 237414
B02C 13/10 (2006 .01) 237414*
B02C 13/13 (2006 .01) 237414*
B02C 13/28 (2006 .01) 237414*
B02C 13/288 (2006 .01) 237414*
B02C 9/00 (2006 .01) 237414*
B03D 1/00 (2006 .01) 237469
B05D 3/06 (2006 .01) 237545*
B05D 3/06 (2006 .01) 237546*
B05D 3/06 (2006 .01) 237547*
B05D 3/06 (2006 .01) 237548*
B05D 3/06 (2006 .01) 237549*
B07B 13/05 (2006 .01) 237485*
B08B 1/00 (2006 .01) 237417
B09B 3/00 (2006 .01) 237409*

* 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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B09B 3/00 (2006 .01) 237536*
B09C 1/08 (2006 .01) 237536*
B21F 35/02 (2006 .01) 237452
B23B 45/14 (2006 .01) 237456*
B23C 5/28 (2006 .01) 237406
B23C 3/00 (2006 .01) 237412*
B23K 35/36 (2006 .01) 237454*
B23Q 11/10 (2006 .01) 237406*
B23Q 3/08 (2006 .01) 237424
B23Q 3/15 (2006 .01) 237456
B23Q 15/00 (2006 .01) 237412
B23Q 16/06 (2006 .01) 237435
B23Q 1/01 (2006 .01) 237483*
B25J 9/00 (2006 .01) 237444
B25J 9/02 (2006 .01) 237444*
B25J 9/10 (2006 .01) 237444*
B29B 17/04 (2006 .01) 237508
B29B 9/06 (2006 .01) 237508*
B29B 13/02 (2006 .01) 237478*
B29C 53/02 (2006 .01) 237478
B29C 53/84 (2006 .01) 237478*
B29C 64/209 (2017 .01) 237495
B29C 64/227 (2017 .01) 237495*
B30B 1/26 (2006 .01) 237496*
B30B 15/02 (2006 .01) 237496*
B31B 50/14 (2017 .01) 237472*
B31D 3/02 (2006 .01) 237492
B32B 3/12 (2006 .01) 237492*
B32B 29/06 (2006 .01) 237492*
B32B 7/04 (2006 .01) 237415
B32B 7/12 (2006 .01) 237415*
B32B 27/32 (2006 .01) 237461
B32B 27/18 (2006 .01) 237461*
B44B 1/00 (2006 .01) 237483
B44C 1/00 (2006 .01) 237493*
B60G 13/08 (2006 .01) 237405*
B60G 17/056 (2006 .01) 237405*
B60N 2/005 (2006 .01) 237436
B60N 2/68 (2006 .01) 237436*
B60N 2/26 (2006 .01) 237432
B60N 2/02 (2006 .01) 237432*
B60N 2/28 (2006 .01) 237470
B60P 3/022 (2006 .01) 237490
B60P 7/10 (2006 .01) 237490*
B61B 13/10 (2006 .01) 237429
B61D 45/00 (2006 .01) 237490*
B62B 9/12 (2006 .01) 237432*
B62D 47/00 (2006 .01) 237481*
B63B 1/24 (2006 .01) 237423
B63B 39/06 (2006 .01) 237423*
B63H 25/38 (2006 .01) 237423*
B65B 5/06 (2006 .01) 237509*
B65B 5/10 (2006 .01) 237509*
B65D 5/54 (2006 .01) 237431
B65D 85/36 (2006 .01) 237431*
B65D 17/34 (2006 .01) 237506
B65D 51/18 (2006 .01) 237506*
B65D 77/00 (2006 .01) 237472
B65D 88/06 (2006 .01) 237471
B65D 90/10 (2006 .01) 237462*
B65G 11/20 (2006 .01) 237485
B65G 13/02 (2006 .01) 237496
B65G 47/14 (2006 .01) 237504
B66B 19/02 (2006 .01) 237498

B66F 9/07 (2006 .01) 237468
B67D 7/04 (2010 .01) 237471*
B81B 7/00 (2006 .01) 237494
B82B 3/00 (2006 .01) 237401*
B82Y 40/00 (2011 .01) 237407*
B82Y 99/00 (2011 .01) 237450*
C01B 33/22 (2006 .01) 237454
C01B 32/156 (2017 .01) 237407*
C01B 32/18 (2017 .01) 237407*
C01F 11/22 (2006 .01) 237454*
C01F 5/24 (2006 .01) 237441*
C01G 23/047 (2006 .01) 237401
C01G 39/00 (2006 .01) 237455*
C02F 11/04 (2006 .01) 237482*
C02F 1/469 (2006 .01) 237445
C02F 3/32 (2006 .01) 237451
C02F 9/00 (2006 .01) 237402
C02F 9/02 (2006 .01) 237402*
C02F 9/08 (2006 .01) 237402*
C02F 9/14 (2006 .01) 237402*
C02F 1/00 (2006 .01) 237455*
C02F 101/00 (2006 .01) 237519*
C04B 28/36 (2006 .01) 237469*
C04B 33/14 (2006 .01) 237409
C05C 1/02 (2006 .01) 237526*
C05C 1/02 (2006 .01) 237527*
C05D 3/02 (2006 .01) 237441
C05D 5/00 (2006 .01) 237441*
C05D 3/02 (2006 .01) 237448
C05D 9/02 (2006 .01) 237455
C05F 11/10 (2006 .01) 237539
C05G 3/00 (2020 .01) 237448*
C05G 3/00 (2020 .01) 237538
C05G 3/30 (2020 .01) 237526
C05G 3/30 (2020 .01) 237527
C05G 3/40 (2020 .01) 237544
C05G 3/80 (2020 .01) 237544*
C05G 3/00 (2020 .01) 237544*
C05G 3/90 (2020 .01) 237543
C05G 3/00 (2020 .01) 237543*
C07C 211/63 (2006 .01) 237430
C07C 209/20 (2006 .01) 237430*
C07C 237/06 (2006 .01) 237430*
C07C 251/16 (2006 .01) 237523*
C07C 211/64 (2006 .01) 237523*
C07C 251/16 (2006 .01) 237524*
C07C 211/64 (2006 .01) 237524*
C07D 295/04 (2006 .01) 237543*
C07D 213/82 (2006 .01) 237497
C07D 233/58 (2006 .01) 237491
C07D 233/94 (2006 .01) 237491*
C07D 233/95 (2006 .01) 237491*
C07D 233/96 (2006 .01) 237491*
C07D 277/34 (2006 .01) 237513
C07D 277/38 (2006 .01) 237513*
C07D 277/34 (2006 .01) 237514
C07D 277/38 (2006 .01) 237514*
C07D 277/82 (2006 .01) 237523
C07D 277/28 (2006 .01) 237523*
C07D 333/22 (2006 .01) 237523*
C07D 277/82 (2006 .01) 237524
C07D 277/28 (2006 .01) 237524*
C07D 333/22 (2006 .01) 237524*
C07D 409/14 (2006 .01) 237520
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C07D 417/14 (2006 .01) 237520*
C07D 277/82 (2006 .01) 237520*
C07D 333/22 (2006 .01) 237520*
C07D 409/14 (2006 .01) 237521
C07D 417/14 (2006 .01) 237521*
C07D 277/82 (2006 .01) 237521*
C07D 333/22 (2006 .01) 237521*
C07D 409/14 (2006 .01) 237522
C07D 417/14 (2006 .01) 237522*
C07D 277/82 (2006 .01) 237522*
C07D 333/22 (2006 .01) 237522*
C07D 209/44 (2006 .01) 237407*
C07D 209/56 (2006 .01) 237407*
C07F 7/30 (2006 .01) 237475
C07F 7/21 (2006 .01) 237475*
C07F 17/02 (2006 .01) 237407
C08K 3/22 (2006 .01) 237461*
C08K 3/26 (2006 .01) 237461*
C08K 3/34 (2006 .01) 237461*
C08L 91/08 (2006 .01) 237420
C08L 91/08 (2006 .01) 237421
C08L 25/10 (2006 .01) 237535*
C09B 63/00 (2006 .01) 237418
C09B 69/00 (2006 .01) 237418*
C09D 125/08 (2006 .01) 237535*
C09D 5/14 (2006 .01) 237413*
C09D 121/02 (2006 .01) 237413*
C09J 11/04 (2006 .01) 237461*
C09J 123/04 (2006 .01) 237461*
C09J 191/08 (2006 .01) 237420*
C09J 171/02 (2006 .01) 237550
C09K 17/06 (2006 .01) 237448*
C09K 3/18 (2006 .01) 237526*
C09K 3/18 (2006 .01) 237527*
C09K 11/79 (2006 .01) 237515
C09K 11/78 (2006 .01) 237515*
C09K 17/40 (2006 .01) 237536
C10G 73/42 (2006 .01) 237420*
C10G 73/42 (2006 .01) 237421*
C10L 1/12 (2006 .01) 237450
C10L 1/188 (2006 .01) 237450*
C10L 1/19 (2006 .01) 237450*
C10L 10/06 (2006 .01) 237450*
C10L 10/02 (2006 .01) 237450*
C11B 1/12 (2006 .01) 237484*
C11D 11/00 (2006 .01) 237540*
C11D 10/02 (2006 .01) 237540*
C11D 1/68 (2006 .01) 237540*
C11D 1/06 (2006 .01) 237540*
C12M 3/00 (2006 .01) 237494*
C12N 15/115 (2010 .01) 237531
C12Q 1/6811 (2018 .01) 237531*
C21D 9/02 (2006 .01) 237452*
C22B 34/34 (2006 .01) 237455*
C23C 14/48 (2006 .01) 237545
C23C 14/48 (2006 .01) 237546
C23C 14/48 (2006 .01) 237547
C23C 14/48 (2006 .01) 237548
C23C 14/48 (2006 .01) 237549
C23F 11/14 (2006 .01) 237473
C23F 11/173 (2006 .01) 237473*
C23G 1/14 (2006 .01) 237540*
D21H 23/50 (2006 .01) 237492*
D21H 19/22 (2006 .01) 237535

D21H 19/18 (2006 .01) 237535*
D21H 21/36 (2006 .01) 237535*
D21H 21/16 (2006 .01) 237413
D21H 21/36 (2006 .01) 237413*
E02B 3/04 (2006 .01) 237451*
E02B 11/00 (2006 .01) 237434
E02D 29/14 (2006 .01) 237462
E02D 29/12 (2006 .01) 237462*
E03B 3/40 (2006 .01) 237434*
E03F 5/02 (2006 .01) 237462*
E04C 5/01 (2006 .01) 237440
E04C 5/02 (2006 .01) 237440*
E04D 13/147 (2006 .01) 237415*
E04F 13/02 (2006 .01) 237493
E04F 15/12 (2006 .01) 237428
E04G 5/04 (2006 .01) 237443
E04G 7/24 (2006 .01) 237443*
E04G 21/32 (2006 .01) 237443*
E04H 17/22 (2006 .01) 237443*
E05B 19/02 (2006 .01) 237499
E05B 27/00 (2006 .01) 237499*
E05B 35/00 (2006 .01) 237500
E05B 63/00 (2006 .01) 237500*
E21C 35/19 (2006 .01) 237529
F02B 77/04 (2006 .01) 237540
F03G 7/08 (2006 .01) 237426
F15B 15/22 (2006 .01) 237405
F15B 21/10 (2006 .01) 237405*
F16B 9/02 (2006 .01) 237443*
F16D 48/12 (2006 .01) 237525
F16D 33/00 (2006 .01) 237525*
F16F 9/14 (2006 .01) 237405*
F16F 9/34 (2006 .01) 237405*
F16F 9/348 (2006 .01) 237405*
F16F 9/46 (2006 .01) 237405*
F16F 9/48 (2006 .01) 237405*
F16F 9/516 (2006 .01) 237405*
F16J 15/3224 (2016 .01) 237429*
F16J 15/3296 (2016 .01) 237429*
F16L 9/04 (2006 .01) 237434*
F16L 19/02 (2006 .01) 237528
F16L 19/12 (2006 .01) 237528*
F16L 47/04 (2006 .01) 237528*
F23M 9/06 (2006 .01) 237505*
F24B 1/198 (2006 .01) 237433
F24C 15/36 (2006 .01) 237433*
F24F 13/30 (2006 .01) 237419
F24F 1/00 (2019 .01) 237419*
F24H 3/08 (2006 .01) 237419*
F24H 9/18 (2006 .01) 237505
F24H 1/36 (2006 .01) 237505*
F26B 21/14 (2006 .01) 237467*
F26B 3/04 (2006 .01) 237467*
F26B 3/20 (2006 .01) 237467*
F26B 3/00 (2006 .01) 237403
F26B 3/28 (2006 .01) 237403*
F26B 3/02 (2006 .01) 237404
F26B 21/12 (2006 .01) 237404*
F26B 21/06 (2006 .01) 237404*
G01B 9/02 (2006 .01) 237422
G01B 11/06 (2006 .01) 237446*
G01B 11/24 (2006 .01) 237446*
G01F 23/00 (2006 .01) 237471*
G01F 23/00 (2006 .01) 237479
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G01F 23/26 (2006 .01) 237479*
G01L 3/00 (2006 .01) 237481*
G01N 21/05 (2006 .01) 237447*
G01N 27/447 (2006 .01) 237453*
G01N 30/16 (2006 .01) 237453*
G01N 30/88 (2006 .01) 237453*
G01N 30/90 (2006 .01) 237453*
G01N 30/38 (2006 .01) 237453*
G01N 33/00 (2006 .01) 237494*
G01N 21/00 (2006 .01) 237422*
G01N 3/00 (2006 .01) 237534
G01N 3/20 (2006 .01) 237534*
G01N 21/45 (2006 .01) 237446
G01N 21/41 (2006 .01) 237446*
G01N 30/20 (2006 .01) 237416
G01N 30/18 (2006 .01) 237416*
G01N 33/18 (2006 .01) 237519
G01N 1/10 (2006 .01) 237519*
G01N 33/38 (2006 .01) 237507
G01N 23/203 (2006 .01) 237517*
G01P 3/00 (2006 .01) 237481
G01T 1/29 (2006 .01) 237517
G02B 6/00 (2006 .01) 237422*
G02B 5/00 (2006 .01) 237442
G02B 6/46 (2006 .01) 237503
G02B 6/50 (2006 .01) 237503*
G02B 6/54 (2006 .01) 237503*
G02B 6/54 (2006 .01) 237502
G02B 6/52 (2006 .01) 237502*
G05D 11/02 (2006 .01) 237532
G06F 7/58 (2006 .01) 237476
G09C 1/00 (2006 .01) 237476*
G21K 1/10 (2006 .01) 237517*
H01B 17/46 (2006 .01) 237425
H01B 17/46 (2006 .01) 237427
H01F 41/04 (2006 .01) 237545*
H01F 41/04 (2006 .01) 237546*
H01F 41/04 (2006 .01) 237547*
H01F 41/04 (2006 .01) 237548*
H01F 41/04 (2006 .01) 237549*
H01F 30/08 (2006 .01) 237438
H01F 41/02 (2006 .01) 237541*
H01G 4/008 (2006 .01) 237545*
H01G 4/008 (2006 .01) 237546*

H01G 4/008 (2006 .01) 237547*
H01G 4/008 (2006 .01) 237548*
H01G 4/008 (2006 .01) 237549*
H01G 9/022 (2006 .01) 237457
H01G 9/035 (2006 .01) 237457*
H01G 11/54 (2013 .01) 237457*
H01G 9/022 (2006 .01) 237458
H01G 9/035 (2006 .01) 237458*
H01G 11/54 (2013 .01) 237458*
H01G 9/022 (2006 .01) 237459
H01G 9/035 (2006 .01) 237459*
H01G 11/54 (2013 .01) 237459*
H01G 9/022 (2006 .01) 237460
H01G 9/035 (2006 .01) 237460*
H01G 11/54 (2013 .01) 237460*
H01G 9/022 (2006 .01) 237465
H01G 9/022 (2006 .01) 237466
H01G 9/035 (2006 .01) 237466*
H01H 33/42 (2006 .01) 237511
H01H 33/66 (2006 .01) 237511*
H01L 51/42 (2006 .01) 237523*
H01L 51/42 (2006 .01) 237524*
H01L 51/42 (2006 .01) 237520*
H01L 51/42 (2006 .01) 237521*
H01L 51/42 (2006 .01) 237522*
H01L 51/42 (2006 .01) 237407*
H01M 2/02 (2006 .01) 237501*
H01M 10/655 (2014 .01) 237501*
H01M 10/48 (2006 .01) 237501*
H02G 3/04 (2006 .01) 237518
H02G 3/06 (2006 .01) 237518*
H02H 3/16 (2006 .01) 237516
H02K 15/00 (2006 .01) 237542
H02K 11/225 (2016 .01) 237542*
H02K 15/02 (2006 .01) 237541
H02K 21/46 (2006 .01) 237512
H02K 21/14 (2006 .01) 237512*
H02K 1/27 (2006 .01) 237512*
H02K 1/16 (2006 .01) 237512*
H03K 3/84 (2006 .01) 237476*
H04L 9/08 (2006 .01) 237476*
H05K 5/06 (2006 .01) 237501
H05K 7/20 (2006 .01) 237501*

InDeKs nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PaTenTÓW

237401 C01G 23/047 (2006 .01)
237402 C02F 9/00 (2006 .01)
237403 F26B 3/00 (2006 .01)
237404 F26B 3/02 (2006 .01)
237405 F15B 15/22 (2006 .01)
237406 B23C 5/28 (2006 .01)
237407 C07F 17/02 (2006 .01)
237408 A61K 36/185 (2006 .01)
237409 C04B 33/14 (2006 .01)
237410 A61K 36/185 (2006 .01)
237411 B01J 20/04 (2006 .01)

237412 B23Q 15/00 (2006 .01)
237413 D21H 21/16 (2006 .01)
237414 B02C 13/04 (2006 .01)
237415 B32B 7/04 (2006 .01)
237416 G01N 30/20 (2006 .01)
237417 B08B 1/00 (2006 .01)
237418 C09B 63/00 (2006 .01)
237419 F24F 13/30 (2006 .01)
237420 C08L 91/08 (2006 .01)
237421 C08L 91/08 (2006 .01)
237422 G01B 9/02 (2006 .01)
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237423 B63B 1/24 (2006 .01)
237424 B23Q 3/08 (2006 .01)
237425 H01B 17/46 (2006 .01)
237426 F03G 7/08 (2006 .01)
237427 H01B 17/46 (2006 .01)
237428 E04F 15/12 (2006 .01)
237429 B61B 13/10 (2006 .01)
237430 C07C 211/63 (2006 .01)
237431 B65D 5/54 (2006 .01)
237432 B60N 2/26 (2006 .01)
237433 F24B 1/198 (2006 .01)
237434 E02B 11/00 (2006 .01)
237435 B23Q 16/06 (2006 .01)
237436 B60N 2/005 (2006 .01)
237437 A61N 2/02 (2006 .01)
237438 H01F 30/08 (2006 .01)
237439 A61N 1/05 (2006 .01)
237440 E04C 5/01 (2006 .01)
237441 C05D 3/02 (2006 .01)
237442 G02B 5/00 (2006 .01)
237443 E04G 5/04 (2006 .01)
237444 B25J 9/00 (2006 .01)
237445 C02F 1/469 (2006 .01)
237446 G01N 21/45 (2006 .01)
237447 A61M 1/14 (2006 .01)
237448 C05D 3/02 (2006 .01)
237449 A61L 27/00 (2006 .01)
237450 C10L 1/12 (2006 .01)
237451 C02F 3/32 (2006 .01)
237452 B21F 35/02 (2006 .01)
237453 B01D 15/38 (2006 .01)
237454 C01B 33/22 (2006 .01)
237455 C05D 9/02 (2006 .01)
237456 B23Q 3/15 (2006 .01)
237457 H01G 9/022 (2006 .01)
237458 H01G 9/022 (2006 .01)
237459 H01G 9/022 (2006 .01)
237460 H01G 9/022 (2006 .01)
237461 B32B 27/32 (2006 .01)
237462 E02D 29/14 (2006 .01)
237463 A47F 5/00 (2006 .01)
237464 A23L 3/00 (2006 .01)
237465 H01G 9/022 (2006 .01)
237466 H01G 9/022 (2006 .01)
237467 A23B 7/02 (2006 .01)
237468 B66F 9/07 (2006 .01)
237469 B03D 1/00 (2006 .01)
237470 B60N 2/28 (2006 .01)
237471 B65D 88/06 (2006 .01)
237472 B65D 77/00 (2006 .01)
237473 C23F 11/14 (2006 .01)
237474 A61K 31/192 (2006 .01)
237475 C07F 7/30 (2006 .01)
237476 G06F 7/58 (2006 .01)
237477 A61B 5/12 (2006 .01)
237478 B29C 53/02 (2006 .01)
237479 G01F 23/00 (2006 .01)
237480 A23C 19/086 (2006 .01)
237481 G01P 3/00 (2006 .01)
237482 A01C 3/02 (2006 .01)
237483 B44B 1/00 (2006 .01)
237484 A23L 5/30 (2016 .01)
237485 B65G 11/20 (2006 .01)
237486 A61K 33/38 (2006 .01)

237487 A23L 21/10 (2016 .01)
237488 A21D 13/80 (2017 .01)
237489 A23L 5/30 (2016 .01)
237490 B60P 3/022 (2006 .01)
237491 C07D 233/58 (2006 .01)
237492 B31D 3/02 (2006 .01)
237493 E04F 13/02 (2006 .01)
237494 B81B 7/00 (2006 .01)
237495 B29C 64/209 (2017 .01)
237496 B65G 13/02 (2006 .01)
237497 C07D 213/82 (2006 .01)
237498 B66B 19/02 (2006 .01)
237499 E05B 19/02 (2006 .01)
237500 E05B 35/00 (2006 .01)
237501 H05K 5/06 (2006 .01)
237502 G02B 6/54 (2006 .01)
237503 G02B 6/46 (2006 .01)
237504 B65G 47/14 (2006 .01)
237505 F24H 9/18 (2006 .01)
237506 B65D 17/34 (2006 .01)
237507 G01N 33/38 (2006 .01)
237508 B29B 17/04 (2006 .01)
237509 B01L 9/00 (2006 .01)
237510 A61K 36/18 (2006 .01)
237511 H01H 33/42 (2006 .01)
237512 H02K 21/46 (2006 .01)
237513 C07D 277/34 (2006 .01)
237514 C07D 277/34 (2006 .01)
237515 C09K 11/79 (2006 .01)
237516 H02H 3/16 (2006 .01)
237517 G01T 1/29 (2006 .01)
237518 H02G 3/04 (2006 .01)
237519 G01N 33/18 (2006 .01)
237520 C07D 409/14 (2006 .01)
237521 C07D 409/14 (2006 .01)
237522 C07D 409/14 (2006 .01)
237523 C07D 277/82 (2006 .01)
237524 C07D 277/82 (2006 .01)
237525 F16D 48/12 (2006 .01)
237526 C05G 3/30 (2020 .01)
237527 C05G 3/30 (2020 .01)
237528 F16L 19/02 (2006 .01)
237529 E21C 35/19 (2006 .01)
237530 A61K 31/192 (2006 .01)
237531 C12N 15/115 (2010 .01)
237532 G05D 11/02 (2006 .01)
237533 A01M 7/00 (2006 .01)
237534 G01N 3/00 (2006 .01)
237535 D21H 19/22 (2006 .01)
237536 C09K 17/40 (2006 .01)
237537 A01N 33/26 (2006 .01)
237538 C05G 3/00 (2020 .01)
237539 C05F 11/10 (2006 .01)
237540 F02B 77/04 (2006 .01)
237541 H02K 15/02 (2006 .01)
237542 H02K 15/00 (2006 .01)
237543 C05G 3/90 (2020 .01)
237544 C05G 3/40 (2020 .01)
237545 C23C 14/48 (2006 .01)
237546 C23C 14/48 (2006 .01)
237547 C23C 14/48 (2006 .01)
237548 C23C 14/48 (2006 .01)
237549 C23C 14/48 (2006 .01)
237550 C09J 171/02 (2006 .01)
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decyZJe o odMowie udZielenia prawa,  
wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 420100u) 15/2018
(a1) (21) 420366u) 16/2018

(a1) (21) 421797u) 26/2018
(a1) (21) 425821u) 26/2019

decyZJe o uMorZeniu postĘpowania  
w sprawie udZielenia prawa,  

wydane po ogłosZeniu o ZgłosZeniu

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

(a1) (21) 404937u) 03/2015
(a1) (21) 411262u) 17/2016

(a1) (21) 429336u) 18/2019

decyZJe stwierdZaJące wygaśniĘcie decyZJi  
o udZieleniu prawa

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

(a1) (21) 379511 01/2007
(a1) (21) 414189 08/2017
(a1) (21) 414907 12/2017
(a1) (21) 415402 14/2017
(a1) (21) 416559 20/2017
(a1) (21) 416831 22/2017
(a1) (21) 417042 23/2017
(a1) (21) 417045 23/2017
(a1) (21) 417046 23/2017
(a1) (21) 418220 04/2018
(a1) (21) 418536 06/2018

(a1) (21) 422653 06/2019
(a1) (21) 422985 08/2019
(a1) (21) 423622 12/2019
(a1) (21) 423732 13/2019
(a1) (21) 423927 14/2019
(a1) (21) 424012 14/2019
(a1) (21) 424493 17/2019
(a1) (21) 424600 18/2019
(a1) (21) 424612 18/2019
(a1) (21) 424976 20/2019

wpisy i ZMiany w reJestrZe nieuwZglĘdnione  
w innych saModZielnych ogłosZeniach

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 200632 a . Wykreślono: arconic Inc ., Pittsburgh, sta-
ny Zjednoczone ameryki Wpisano: arconic Technologies LLC,  
Pittsburgh, stany Zjednoczone ameryki

(11) 204058 a . Wykreślono: COnseILs eTUDes eT ReCheR-
Ches en gesTIOn De L’aIR C .e .R .g .a ., Marne-la-Vallée, Francja 
Wpisano: aeReCO, Collégien, Francja

(11) 209647 a . Wykreślono: sanOFI-synTheLaBO OTC s .p .a .,  
Milano, Włochy Wpisano: sanofi s .p .a ., Mediolan, Włochy

(11) 210537 a . Wykreślono: MBDM KOnsULTIng DaRIUsZ 
KaMIŃsKI, Warszawa, Polska Wpisano: KaMIŃsKI DaRIUsZ, Lu-
gano, szwajcaria

(11) 214173 a . Wykreślono: KOPOWsKI seBasTIan JÓZeF, 
Chełmsko, Polska; InsTyTUT BaDaWCZy InnOWaCyJnyCh TeCh-
nOLOgII sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska  147469740 Wpisano: I’M BRanD InsTITUTe 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 147469740; KOPOWsKI seBasTIan JÓZeF, Chełmsko, Polska

(11) 215160 a . Wykreślono: ganyMeD PhaRMaCeUTICaLs 
ag, Mainz, niemcy Wpisano: BionTech se, Mainz, niemcy

(11) 219043 a . Wykreślono: ganymed Pharmaceuticals ag, 
Mainz, niemcy Wpisano: BionTech se, Mainz, niemcy

(11) 219213 C . Wykreślono: PIeTRZaK MaReK, Bydgoszcz, 
Polska wpisano: PIeTRZaK MaReK, Bydgoszcz, Polska; JĘDRZe-
JeWsKa BeaTa, Bydgoszcz, Polska; BaJOReK agnIesZKa,  
Białe Błota, Polska

(11) 220759 D . W  dniu 03 listopada 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za  7641/20/790) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2661142 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych grażynie sprawka zamieszkałej w Złotoryi wobec system 
3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 04 grudnia 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 16843/20/730) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2664769 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Joannie Witkowskiej zamieszkałej w łodzi wobec system 
3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 04 grudnia 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 16841/20/928) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2664793 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych annie alichniewicz zamieszkałej w łodzi wobec system 3e 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 04 grudnia 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 16834/20/810) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2664816 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Józefowi Turek zamieszkałemu w łodzi wobec system 3e 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 05 stycznia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 18197/20/374) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2667717 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w  Radomiu wobec 
system 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego
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(11) 220759 D . W  dniu 07 stycznia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 18212/20/902) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2667823 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Markowi Piekarskiemu zamieszkałemu w Katowicach wo-
bec system 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 07 stycznia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 18193/20/770) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2667832 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Urszuli sibińskiej zamieszkałej w Rybniku wobec system 
3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 07 stycznia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 18211/20/501) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2667836 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Tomaszowi Kwaśnik zamieszkałemu w Radomiu wobec 
system 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 12 stycznia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 17404/20/514) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2668301 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Cyprianowi Wolskiemu zamieszkałemu w Michałowie wo-
bec system 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 18 grudnia 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 17380/20/377) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2666405 zastaw rejestrowy na patencie o nume-
rze PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących ali Foremny zamieszkałej w Zabrzu wobec system 3e 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 18 stycznia 2021 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 18204/20/383) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2668889 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych aldonie stani zamieszkałej w Radomiu wobec system 3e 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 23 grudnia 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 17382/20/179) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2666976 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Jerzemu Foremny zamieszkałemu w  Zabrzu wobec sys-
tem 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 24 września 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 13155/20/933) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2656938 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Jerzemu Kwaśnik zamieszkałemu w Radomiu wobec sys-
tem 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 24 września 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 13151/20/329) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2656963 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych ”hotel Klimczok” spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z  siedzibą w  szczyrku wobec system 3e spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 25 listopada 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 15926/20/321) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2663381 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Janowi nawrotek zamieszkałemu w garbatka Letnisko wo-
bec system 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 220759 D . W  dniu 25 listopada 2020 r . na  podstawie 
postanowienia sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
Wa .XI .ns-Rej .Za 15936/20/642) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2663382 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PaT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w  Radomiu wobec 
system 3e spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 223052 a . Wykreślono: geneRaL eLeCTRIC COMPany, 
schenectady, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: air Products 
and Chemicals, Inc ., allentown, stany Zjednoczone ameryki

(11) 224554 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; eKOeneRge-
TyKa - POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Zielona góra, Polska 081115852 Wpisano: sOLaRIs BUs & 
COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bo-
lechowo - Osiedle, Polska 010498995; eKOeneRgeTyKa - POL-
sKa sPÓłKa aKCyJna, Zielona góra, Polska 081115852

(11) 227125 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓł-
Ka aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 Wpisano: 
sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Bolechowo - Osiedle, Polska 010498995

(11) 227205 a . Wykreślono: InsTyTUT geneTyKI I  hO-
DOWLI ZWIeRZĄT POLsKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Pol-
ska  000326196; sZKOła głÓWna gOsPODaRsTWa WIeJsKIegO 
W WaRsZaWIe, Warszawa, Polska 000001784; InsTyTUT FIZJOLO-
gII I  ŻyWIenIa ZWIeRZĄT IM . Jana KIeLanOWsKIegO POLsKIeJ 
aKaDeMII naUK, Jabłonna, Polska 000325989; InsTyTUT BIOTeCh-
nOLOgII PRZeMysłU ROLnO-sPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa 
DĄBROWsKIegO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: sZKOła 
głÓWna gOsPODaRsTWa WIeJsKIegO W WaRsZaWIe, Warszawa, 
Polska  000001784; InsTyTUT BIOTeChnOLOgII PRZeMysłU ROL-
nO-sPOŻyWCZegO IM . PROF . WaCłaWa DĄBROWsKIegO, Warsza-
wa, Polska 000053835; InsTyTUT FIZJOLOgII I ŻyWIenIa ZWIeRZĄT 
IM . Jana KIeLanOWsKIegO POLsKIeJ aKaDeMII naUK, Jabłonna, 
Polska 000325989; InsTyTUT geneTyKI I BIOTeChnOLOgII ZWIe-
RZĄT POLsKIeJ aKaDeMII naUK, Jastrzębiec, Polska 000326196

(11) 227514 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓł-
Ka aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 Wpisano: 
sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Bolechowo - Osiedle, Polska 010498995

(11) 228437 a . Wykreślono: TaRCZyŃsKI JaCeK, łódź, Pol-
ska Wpisano: TaRCZyŃsKI JaCeK, Izabelin, Polska

(11) 228914 a . Wykreślono: FUTURe PROCessIng sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice, Pol-
ska 278263445 Wpisano: FUTURe PROCessIng sPÓłKa aKCyJ-
na, gliwice, Polska 278263445
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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 

(T5) (97) 24 03 2010 2010/12 eP 1626796 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 1643072 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 eP 1751906 B1
(T5) (97) 12 07 2017 2017/28 eP 1789491 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 1856484 B1

(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 eP 2080228 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 2081876 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2082217 B1
(T5) (97) 08 06 2011 2011/23 eP 2095935 B1
(T5) (97) 17 04 2013 2013/16 eP 2103771 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2108006 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 2178660 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2214471 B1
(T5) (97) 14 01 2015 2015/03 eP 2217691 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 2218994 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 2254690 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 2293732 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2297011 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2302081 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 2304329 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2328288 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 2405949 B1
(T5) (97) 17 01 2018 2018/03 eP 2443284 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2462071 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 eP 2470749 B1
(T5) (97) 12 07 2017 2017/28 eP 2488332 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 2510714 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2515587 B1
(T3) (97) 08 01 2020 2020/02 eP 2515741 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2531874 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2534989 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2536530 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 2536813 B1
(T3) (97) 15 08 2018 2018/33 eP 2550296 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 eP 2557230 B1
(T3) (97) 25 12 2019 2019/52 eP 2569008 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 eP 2582754 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 2583286 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 2618018 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2621735 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2639534 B1
(T5) (97) 31 05 2017 2017/22 eP 2647607 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 2649282 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2651415 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 2656741 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 2658044 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 2673082 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2677178 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 2683371 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 2699427 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 eP 2701257 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 2713120 B1
(T3) (97) 30 12 2020 2020/53 eP 2714548 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 2718659 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 2724540 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 2732319 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 2736782 B1
(T3) (97) 23 12 2020 2020/52 eP 2738844 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2741654 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 eP 2751358 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 2766540 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 2776653 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 2778239 B1
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(11) 229430 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT ŚLĄsKI W  Ka-
TOWICaCh, Katowice, Polska 000001347 Wpisano: BInKOWsKI 
MaRCIn n-LaB, Katowice, Polska 242896457

(11) 229533 a . Wykreślono: UnIWeRsyTeT ŚLĄsKI W  Ka-
TOWICaCh, Katowice, Polska 000001347 Wpisano: BInKOWsKI 
MaRCIn n-LaB, Katowice, Polska 242896457

(11) 229831 a . Wykreślono: TULPLasT sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Paczkowo, Polska  300664890 Wpisano: TULPLasT sOCha 
sPÓłKa JaWna, Paczkowo, Polska 300664890

(11) 230809 a . Wykreślono: henKeLL & CO . POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 
Wpisano: henKeLL FReIXeneT POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795

(11) 230943 a . Wykreślono: BRageR sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Topola-Osiedle, Pol-
ska  302755012 Wpisano: BRageR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pleszew, Polska 302755012

(11) 231648 a . Wykreślono: VInPOL sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 Wpi-
sano: henKeLL & CO . VInPOL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795

(11) 231648 a . Wykreślono: henKeLL & CO . VInPOL POL-
sKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, 
Polska  870500795 Wpisano: henKeLL & CO . POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Pol-
ska 870500795

(11) 231648 a . Wykreślono: henKeLL & CO . POLsKa 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, 
Polska  870500795 Wpisano: henKeLL FReIXeneT POLsKa 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Pol-
ska 870500795

(11) 232089 a . Wykreślono: KRUPa ROMan, Przemyśl, Pol-
ska Wpisano: RK InVenTUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Tyczyn, Polska 386852630

(11) 232315 a . Wykreślono: M&g Usa CORPORaTIOn,  
apple grove, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: aPg POLy-
TeCh, LLC, Wilmington, stany Zjednoczone ameryki

(11) 235403 a . Wykreślono: gaLWanO-PeRFeKT JOan-
na LeŚnIeWsKa sPÓłKa JaWna, Poznań, Polska  630239495 
Wpisano: gaLWanO - PeRFeKT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań, Pol-
ska 630239495
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(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3463432 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3464284 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3464331 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 eP 3467977 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3469635 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3470148 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3471513 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3471965 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3473402 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3474563 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3476459 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 eP 3476497 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3481160 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3481192 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3482615 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3483043 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3484268 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3484299 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3484779 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3486099 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3487329 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3487491 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3487790 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 eP 3487826 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 eP 3487929 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3488114 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3489969 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3490690 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3492805 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3493300 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3493784 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3494108 B1

(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3495367 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3497008 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3497042 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3498390 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3500478 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3500856 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3501029 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3501363 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 eP 3502194 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3505903 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3510065 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3511330 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3511335 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3512379 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3512658 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3513009 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3513696 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3517100 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3517958 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3519082 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3520655 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3521495 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3522155 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 eP 3523199 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3523431 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3523586 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3524657 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3525783 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3527862 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3528266 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3528614 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3528888 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 eP 3529100 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3530383 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3531073 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3532115 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 eP 3534436 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3534440 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3534450 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3534767 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3536398 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3536487 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 eP 3538234 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 eP 3539127 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 eP 3540036 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3540291 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3541610 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3542114 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3543012 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3545021 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3545767 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 eP 3546379 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3548393 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3548779 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3548782 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 eP 3551806 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3551902 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3554283 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3554919 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3556022 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3556468 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 eP 3556697 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3556963 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3557456 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 eP 3559034 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3562742 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3562986 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3563207 B1
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(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3564090 B1
(T3) (97) 23 12 2020 2020/52 eP 3564153 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3564955 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3566696 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 eP 3569648 B1
(T3) (97) 23 12 2020 2020/52 eP 3569878 B1
(T3) (97) 23 12 2020 2020/52 eP 3570364 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 eP 3572220 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3572612 B1
(T3) (97) 20 01 2021 2021/03 eP 3572884 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3574940 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3577705 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 eP 3580211 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3582957 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3583091 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3587839 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3590204 B1
(T3) (97) 13 01 2021 2021/02 eP 3595315 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 eP 3595607 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3596380 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3596998 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 eP 3597686 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 eP 3598698 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 eP 3598975 B1
(T3) (97) 30 12 2020 2020/53 eP 3606888 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3608481 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3610323 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3610875 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3614087 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3618165 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3620592 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 eP 3621682 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 eP 3629996 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 eP 3630474 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 eP 3634171 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3652921 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 eP 3672421 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3686963 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 eP 3693086 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3711729 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 eP 3711730 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2019864 2019 05 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2019902 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2019965 2019 05 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2020899 2019 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2021139 2019 05 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2021243 2019 04 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2021547 2019 05 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2021587 2019 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2021796 2019 05 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2024263 2019 06 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2024298 2019 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2024372 2019 04 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2024586 2019 05 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2025204 2019 06 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2026879 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2026902 2019 05 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2027177 2019 05 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2027337 2019 03 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2027384 2019 03 30 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 2027441 2019 03 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2027843 2019 06 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2027931 2019 07 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2028173 2019 07 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029122 2019 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029425 2019 05 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029426 2019 05 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029469 2019 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029488 2019 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029561 2019 06 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029675 2019 06 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2029742 2019 06 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2030039 2019 06 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2031962 2019 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032155 2019 06 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032360 2019 03 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032365 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032481 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2032752 2019 05 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035238 2019 05 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035303 2019 06 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035357 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035358 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035375 2019 06 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035581 2019 06 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2035698 2019 07 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2036254 2019 06 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2037781 2019 07 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2037956 2019 06 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038204 2019 06 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038310 2019 07 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038350 2019 06 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038480 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038492 2019 06 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2038596 2019 06 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2040271 2019 03 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2040913 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2040931 2019 07 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2040978 2019 06 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041000 2019 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041142 2019 07 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041160 2019 07 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041226 2019 07 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041492 2019 07 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041493 2019 07 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2041922 2019 07 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2043450 2019 06 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2043962 2019 06 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2044269 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2046584 2019 07 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2046946 2019 06 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2046986 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2047149 2019 04 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2047253 2019 07 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2048937 2019 07 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2049127 2019 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2049428 2019 07 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2049441 2019 07 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2049461 2019 05 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2049623 2019 07 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2053951 2019 07 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2054405 2019 07 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2055164 2019 07 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2057968 2019 07 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2059951 2019 05 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2062219 2019 07 31 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 2064074 2019 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2066324 2019 06 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2074014 2019 06 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2077925 2019 05 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2087160 2019 07 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2093134 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2096203 2019 05 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2096244 2019 03 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2100721 2019 03 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2102277 2019 04 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2103704 2019 03 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2103834 2019 03 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2105112 2019 03 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2107084 2019 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2107091 2019 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2108298 2019 04 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2108857 2019 03 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2109264 2019 04 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2110241 2019 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2110268 2019 04 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2113476 2019 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2116655 2019 05 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118372 2019 03 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2119819 2019 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121425 2019 06 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125698 2019 03 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125899 2019 03 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2126167 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2128199 2019 04 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2128366 2019 03 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2128877 2019 05 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2129216 2019 03 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2129680 2019 03 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2130277 2019 03 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2130393 2019 04 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2130774 2019 05 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2130882 2019 06 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2130986 2019 06 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2131135 2019 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2131521 2019 06 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2132971 2019 06 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2133019 2019 06 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2133091 2019 03 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2133182 2019 03 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2133203 2019 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2133254 2019 05 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134044 2019 06 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134154 2019 03 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134374 2019 03 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134557 2019 04 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134689 2019 03 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134767 2019 03 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134894 2019 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2134895 2019 04 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2135269 2019 04 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2135797 2019 06 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2135881 2019 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2136127 2019 06 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2136514 2019 06 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2136732 2019 03 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2136986 2019 04 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2137347 2019 04 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2137424 2019 03 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2137799 2019 03 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2138215 2019 06 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2138267 2019 06 09 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 2138687 2019 06 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2139670 2019 03 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2139815 2019 03 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2139881 2019 04 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140166 2019 04 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140648 2019 03 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140828 2019 07 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140945 2019 04 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2141172 2019 07 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2141276 2019 06 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2141280 2019 06 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142023 2019 03 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142392 2019 03 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142454 2019 03 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142727 2019 04 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142739 2019 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2143149 2019 04 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2143693 2019 06 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2143694 2019 06 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144548 2019 05 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144636 2019 04 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144851 2019 04 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144880 2019 04 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144882 2019 04 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144987 2019 04 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2145489 2019 04 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2145541 2019 06 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2145809 2019 07 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2145813 2019 05 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2145833 2019 07 15 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2146615 2019 05 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2146922 2019 04 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2147058 2019 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2147059 2019 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2147158 2019 04 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2147439 2019 03 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2147480 2019 04 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2147905 2019 05 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2148009 2019 07 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2148414 2019 03 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2148766 2019 04 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2149660 2019 07 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2150282 2019 04 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2150688 2019 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2150689 2019 05 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2150759 2019 05 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2150760 2019 06 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2151356 2019 04 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2152480 2019 06 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2152496 2019 05 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2152755 2019 05 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2153729 2019 07 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2153958 2019 05 09 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2154976 2019 05 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2155417 2019 04 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2155447 2019 06 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2155578 2019 06 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2155849 2019 04 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2156021 2019 04 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2156877 2019 07 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2158095 2019 05 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2158132 2019 03 05 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2158322 2019 06 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2158882 2019 06 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2160176 2019 06 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2160874 2019 06 06 Patent wygasł w całości
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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) 1872891 a . Wykreślono: MeC holding gmbh, Bad so-
den, niemcy Wpisano: Castolin eutectic gmbh, Kriftel, niemcy

(11) 1745217 a . Wykreślono: Pötters, gert, Rosengarten, 
niemcy; schmidt, Patrick, seevetal, niemcy Wpisano: schmidt, Pa-
trick, seevetal, niemcy

(11) 1730088 a . Wykreślono: Centre Luxembourgeois de 
Recherches pour le Verre et la Céramique s .a .r .l . ( C .R .V .C .), Dude-
lange, Luksemburg; guardian Industries Corp ., auburn hills, stany 
Zjednoczone ameryki Wpisano: gUaRDIan gLass, LLC, auburn 
hills, stany Zjednoczone ameryki; gUaRDIan eUROPe s .À R .L ., Be-
trange, Luksemburg

(11) 1735251 a . Wykreślono: guardian Industries Corp ., 
auburn hills, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: gUaRDIan 
gLass, LLC, auburn hills, stany Zjednoczone ameryki

(11) 1831154 a . Wykreślono: Warner-Lambert Company LLC,  
new york, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Upjohn Us 1 LLC, 
nowy Jork, stany Zjednoczone ameryki

(11) 1786623 a . Wykreślono: guardian Industries Corp ., au-
burn hills, stany Zjednoczone ameryki; guardian europe s .à .r .l ., 
Bertrange, Luksemburg Wpisano: gUaRDIan gLass, LLC, auburn 
hills, stany Zjednoczone ameryki; guardian europe s .à .r .l ., Bertran-
ge, Luksemburg

(11) 1819643 a . Wykreślono: guardian europe s .à .r .l ., Ber-
trange, Luksemburg; gUaRDIan InDUsTRIes CORP ., auburn hills, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: gUaRDIan gLass, LLC,  
auburn hills, stany Zjednoczone ameryki; guardian europe s .à .r .l ., 
Bertrange, Luksemburg

(11) 1945186 a . Wykreślono: Pfizer Products Inc ., groton, 
stany Zjednoczone ameryki Wpisano: Upjohn Us 1 LLC, nowy Jork, 
stany Zjednoczone ameryki

(11) 1951925 a . Wykreślono: MeC holding gmbh, schwal-
bach, niemcy Wpisano: MeC holding gmbh, Bad soden am Tau-
nus, niemcy

(11) 1951925 a . Wykreślono: MeC holding gmbh, Bad so-
den am Taunus, niemcy Wpisano: Castolin eutectic gmbh, Kriftel, 
niemcy

(11) 1966461 a . Wykreślono: guardian Industries Corp ., 
auburn hills, stany Zjednoczone ameryki Wpisano: gUaRDIan 
gLass, LLC, auburn hills, stany Zjednoczone ameryki

(11) 2139512 a . Wykreślono: Pronas Pharma aB, Malmö, 
szwecja Wpisano: edvince aB, Lund, szwecja

(11) 2193105 a . Wykreślono: guardian Industries Corp ., 
auburn hills, stany Zjednoczone ameryki; Centre Luxembourge-
ois de Recherches pour le Verre et la Céramique s .a .r .l . ( C .R .V .C .), 
Dudelange, Luksemburg Wpisano: gUaRDIan gLass, LLC, auburn 
hills, stany Zjednoczone ameryki; gUaRDIan eUROPe s .À R .L ., 
Bertrange, Luksemburg

(11) 2201066 a . Wykreślono: Rhodia Opérations, aubervil-
liers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, sas, Paryż, Francja

(11) 2217659 a . Wykreślono: RhODIa OPeRaTIOns, aube-
rvilliers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, sas, Paryż, 
Francja

(11) 2096080 a . Wykreślono: elaflex Tankstellentechnik 
gmbh & Co ., hamburg, niemcy Wpisano: elaflex-hiby Tanktechnik 
gmbh & Co ., hamburg, niemcy

(11) 2096080 a . Wykreślono: elaflex-hiby Tanktechnik 
gmbh & Co ., hamburg, niemcy Wpisano: eLaFLeX hIBy gmbh & 
Co . Kg, hamburg, niemcy

(11) 2386520 a . Wykreślono: elaflex hiby Tanktechnik 
gmbh & Co ., hamburg, niemcy Wpisano: eLaFLeX hIBy gmbh & 
Co . Kg, hamburg, niemcy

(11) 2239058 a . Wykreślono: MeC holding gmbh, Bad so-
den, niemcy Wpisano: Castolin eutectic gmbh, Kriftel, niemcy

(11) 2284135 a . Wykreślono: gUaRDIan InDUsTRIes CORP ., 
auburn hills, stany Zjednoczone ameryki; guardian europe s .à .r .l ., 
Bertrange, Luksemburg Wpisano: gUaRDIan gLass, LLC, auburn 
hills, stany Zjednoczone ameryki; guardian europe s .à .r .l ., Bertran-
ge, Luksemburg

(11) 2416770 a . Wykreślono: Crearene Ltd ., nassau, Bahamy 
Wpisano: Crearene ag, Frauenfeld, szwajcaria

(11) 2483186 a . Wykreślono: Blak & sørensen aPs, Bording, 
Dania Wpisano: sarstedt aps, Bording, Dania

(11) 2513053 a . Wykreślono: OgeDa sa, Charleroi, Belgia 
Wpisano: ePICs TheRaPeUTICs, Charleroi, Belgia

(11) 2642041 a . Wykreślono: Cemex Research group ag, 
Brügg bei Biel, szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation holding 
Ltd ., Zug, szwajcaria

(11) 2766911 a . Wykreślono: exeger sweden aB, stockholm, 
szwecja Wpisano: exeger Operations aB, sztokholm, szwecja

(11) 2689743 a . Wykreślono: Innobiosurg, Daejeon, Korea 
Południowa Wpisano: Je-Won Wang, Daejeon, Korea Południowa

(11) 2758518 a . Wykreślono: Zhejiang youcheng holding 
group Co ., Ltd ., hangzhou, Chiny Wpisano: hangzhou Dehong 
Technology Company Limited, hangzhou, Chiny

(11) 2771159 a . Wykreślono: RhODIa OPeRaTIOns, aube-
rvilliers, Francja Wpisano: Performance Polyamides, sas, Paryż, 
Francja

(11) 2764087 a . Wykreślono: Zhejiang youcheng holding 
group Co ., Ltd ., hangzhou, Chiny Wpisano: hangzhou Dehong 
Technology Company Limited, hangzhou, Chiny

(11) 2870313 a . Wykreślono: ensinger gmbh, nufringen, 
niemcy Wpisano: aLU-PRO s .r .l ., noale, Włochy

(11) 2872616 a . Wykreślono: Zhejiang youcheng holding 
group Co ., Ltd ., hangzhou, Chiny Wpisano: hangzhou Dehong 
Technology Company Limited, hangzhou, Chiny

(11) 3052453 a . Wykreślono: Cemex Research group ag, 
Brügg, szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation holding Ltd ., Zug, 
szwajcaria

(11) 2861416 a . Wykreślono: nugripmetal s .a .R .L ., Luxem-
bourg, Luksemburg Wpisano: gripmetal Limited, Dublin, Irlandia

(11) 2953942 a . Wykreślono: Bayer Cropscience aktienge-
sellschaft, Monheim, niemcy Wpisano: Bayer animal health gmbh, 
Leverkusen, niemcy

(11) 2950935 a . Wykreślono: Cambridge Consultants Limi-
ted, Cambridge, Wielka Brytania Wpisano: Koninklijke Douwe eg-
berts B .V ., amsterdam, holandia

(11) 3079809 a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2930267 a . Wykreślono: Cemex Research group ag, 
Brügg bei Biel, szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation holding 
Ltd ., Zug, szwajcaria
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(11) 2993964 a . Wykreślono: Philips Lighting holding B .V ., 
eindhoven, holandia Wpisano: signify holding B .V ., eindhoven, 
holandia

(11) 3224228 a . Wykreślono: Rhodia Operations, Paris, Fran-
cja Wpisano: Performance Polyamides, sas, Paryż, Francja

(11) 3118046 a . Wykreślono: KehReL aktiengesellschaft, 
großräschen, niemcy Wpisano: handicap mobil gmbh, nieder-
-Olm, niemcy

(11) 3276077 a . Wykreślono: Cemex Research group ag, 
Brügg bei Biel, szwajcaria Wpisano: Cemex Innovation holding Ltd .,  
Zug, szwajcaria

(11) 3173709 a . Wykreślono: Limot elektromotorenbauge-
sellschaft m .b .h . & Co . Kg, Leonding, austria Wpisano: LIMODOR 
Lüftungstechnik gmbh & Co Kg, Leonding, austria

ogłosZenia

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PaTenTy

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

(B1) (11) 235014 (22) 2017 08 01 05/2020 (-) 2019 12 30
(54) Mieszany tlenek w trójskładnikowym układzie tlenków metali 
zawierającym tlenek magnezu - tlenek indu(III) - tlenek wanadu(V) 
i  sposoby wytwarzania mieszanego tlenku w  trójskładnikowym 
układzie tlenków metali zawierającym tlenek magnezu - tlenek in-
du(III) - tlenek wanadu(V)
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny  
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236825 (22) 2017 10 03 04/2021 (10%) 2020 12 14
(54) sposób wytwarzania ditlenku tytanu modyfikowanego krze-
mem
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny  
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236826 (22) 2016 05 17 04/2021 (10%) 2020 11 12
(54) sposób usuwania tlenków azotu z powietrza
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny  
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236827 (22) 2018 08 14 04/2021 (10%) 2020 11 12
(54) sposób oczyszczania tynku gipsowego
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny  
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236828 (22) 2018 12 04 04/2021 (10%) 2020 11 30
(54) ester 1-metoksy-1-oksoalkan-2-ylowy kwasu 3,5-dichlorosali-
cylowego oraz sposób wytwarzania estru 1-metoksy-1-oksoalkan-
-2-ylowego kwasu 3,5-dichlorosalicylowego
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236829 (22) 2018 08 20 04/2021 (10%) 2020 12 14
(54) sposób otrzymywania fotoutwardzalnego lakieru podkłado-
wego do paznokci o zwiększonej adhezji
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236830 (22) 2017 06 07 04/2021 (10%) 2020 11 30
(54) Organiczna sól L-treoniny oraz sposób wytwarzania organicz-
nej soli L-treoniny
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236831 (22) 2017 06 07 04/2021 (10%) 2020 12 04
(54) Przetwornik pomiarowy do nieniszczącego badania stanu prę-
tów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych i sposób nienisz-
czącego badania stanu prętów zbrojeniowych w  konstrukcjach 
żelbetowych
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 236832 (22) 2017 09 12 04/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób otrzymywania 3’-O-β-D-glukopiranozylo-5,7-dihy- 
droksy-4’-metoksyflawonu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236833 (22) 2018 04 24 04/2021 (-) 2020 11 24
(54) Zastosowanie α,β-dihydroksantohumolu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236834 (22) 2018 06 22 04/2021 (-) 2020 11 24
(54) 3β,11α-dihydroksy-5α-chloro-17a-oksa-D-homo-6,19-oksido- 
androstan-17-on  i  sposób wytwarzania 3β,11α-dihydroksy-5α-
chloro-17a-oksa-D-homo-6,19-oksidoandrostan-17-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236835 (22) 2018 07 24 04/2021 (-) 2020 11 24
(54) 1-Palmitoilo-2-(3-metoksycynamoilo)-sn-glicero-3-fosfocholi- 
na oraz sposób otrzymywania 1-palmitoilo-2-(3-metoksy-cyna- 
moilo)-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236836 (22) 2018 07 24 04/2021 (-) 2020 11 24
(54) 1-Cynamonoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób 
otrzymywania 1-cynamonoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 236837 (22) 2018 09 10 04/2021 (-) 2020 11 24
(54) trans-(4s,5R,6s)-5-(1-Bromoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo) di-
hydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236838 (22) 2018 09 10 04/2021 (-) 2020 11 24
(54) trans-(4R,5s,6R)-5-(1 -Bromoetylo)-4-(2’,5’-dimetylofenylo)-
dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236839 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) 7-pentoksynaringenina oraz 7,4’-dipentoksynaringenina i spo-
sób jednoczesnego otrzymywania 7-pentoksynaringeniny oraz 
7,4’-dipentoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236840 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7-etoksynaringeniny i  sposób otrzymywania oksymu 
7-etoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236841 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7-pentoksynaringeniny i  sposób otrzymywania oksy-
mu 7-pentoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236842 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7,4’-dietoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksy-
mu 7,4’- dietoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236843 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7,4’-dipentoksynaringeniny i  sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-dipentoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236844 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 5,7,4’-trietoksynaringeniny i  sposób otrzymywania 
oksymu 5,7,4’-trietoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236845 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7,4’-dimetoksynaringeniny i  sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-dimetoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236846 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) 7-dodekanoksynaringenina oraz 7,4’-didodekanoksynaringe-
nina i sposób jednoczesnego otrzymywania 7-dodekanoksynarin-
geniny oraz 7,4’-didodekanoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236847 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7-dodekanoksynaringeniny i  sposób otrzymywania 
oksymu 7-dodekanoksyaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236848 (22) 2017 03 29 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7,4’-didodekanoksynaringeniny i  sposób otrzymywa-
nia oksymu 7,4’-didodekanoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236849 (22) 2017 09 21 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) Oksym 7,4’-dipropoksynaringeniny i  sposób otrzymywania 
oksymu 7,4’-dipropoksynaringeniny
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 236850 (22) 2018 07 17 04/2021 (-) 2020 12 16
(54) 2,4-dihydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkon i  sposób 
jednoczesnego otrzymywania 2-hydroksy-4’-metylo-α,β-
dihydrochalkonu i 2,4-dihydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237101 (22) 2016 11 03 06/2021 (10%) 2020 12 17
(54) sposób wytwarzania mikroporowatych materiałów węglo-
wych do adsorpcji CO2
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237102 (22) 2017 11 17 06/2021 (10%) 2020 12 14
(54) sposób wzmacniania skuteczności działania przeciwgrzybicz-
nego flukonazolu i kompozycja farmaceutyczna o działaniu prze-
ciwgrzybicznym
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237103 (22) 2018 08 13 06/2021 (10%) 2020 12 14
(54) sposób marynowania ryb morskich i  słodkowodnych opor-
nych na marynowanie
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237104 (22) 2018 08 28 06/2021 (10%) 2020 12 14
(54) sposób wytwarzania fotoreaktywnego poliakrylanowego kle-
ju samoprzylepnego
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237105 (22) 2018 09 12 06/2021 (10%) 2020 12 14
(54) sposób wytwarzania kopolimeru uretanoakrylanowego oraz 
sposób wytwarzania uretanoakrylanowej kompozycji do otrzymy-
wania powłok o zwiększonej adhezji
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin
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(B1) (11) 237106 (22) 2017 04 19 06/2021 (10%) 2020 12 16
(54) sposób wytwarzania chroman-2-onów oraz zastosowanie 
chroman-2-onów
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237107 (22) 2017 11 23 06/2021 (10%) 2020 12 16
(54) sposób utleniania limonenu
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237108 (22) 2018 02 27 06/2021 (10%) 2020 12 16
(54) sposób utleniania alfa-pinenu
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237109 (22) 2018 12 13 06/2021 (10%) 2020 12 16
(54) sposób epoksydowania oleju lnianego za pomocą kwasu na-
doctowego
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237110 (22) 2019 02 12 06/2021 (10%) 2020 12 16
(54) sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237111 (22) 2017 03 08 06/2021 (10%) 2021 01 25
(54) sposób funkcjonalizacji eksfoliowanego heksagonalnego 
azotku boru
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237112 (22) 2017 07 31 06/2021 (10%) 2020 12 29
(54) Chiralna sól pirolidyniowa z fragmentem naturalnego terpenu 
i  sposób wytwarzania chiralnej soli pirolidyniowej z  fragmentem 
naturalnego terpenu
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeCh-
nOLOgICZny W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237113 (22) 2017 07 31 06/2021 (10%) 2020 12 29
(54) Chiralne sole pirolidyniowe z fragmentem naturalnego terpe-
nu i  sposób wytwarzania chiralnych soli pirolidyniowych z  frag-
mentem naturalnego terpenu
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237114 (22) 2019 03 20 06/2021 (10%) 2020 12 29
(54) Wielokomorowa termoelektryczna szafa chłodnicza
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237115 (22) 2018 08 28 06/2021 (10%) 2020 12 22
(54) sposób wytwarzania poliakrylanowego kleju samoprzylepnego
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237116 (22) 2017 10 05 06/2021 (10%) 2020 12 22
(54) sposób utleniania limonenu za  pomocą wodoronadtlenku  
t-butylu
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237117 (22) 2019 01 31 06/2021 (10%) 2020 12 17
(54) Układ do sygnalizacji niewłaściwej dawki oprysku
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237118 (22) 2018 08 20 06/2021 (10%) 2020 12 23
(54) Fotoutwardzalny lakier  bazowy o zwiększonej adhezji, łatwo-
usuwalny poprzez rozpuszczenie
(73) ZaChODnIOPOMORsKI UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZny 
W sZCZeCInIe
al . Piastów 17
70-310 szczecin

(B1) (11) 237119 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(2’’-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237120 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób wytwarzania 3-(furan-2’’-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-
-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237121 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób wytwarzania 3-(furan-2’’-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-
-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237122 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób wytwarzania 3-(furan-2’’-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-
-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237123 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) 3-(furan-2”-ylo)-1-(4’-hydroksyfenylo)-propan-1-on  i  sposób 
wytwarzania  3-(furan-2”-ylo)-1-(4’-hydroksyfenylo)-propan-1-onu
(73) rwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237124 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(3”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 237125 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 03
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(3”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237126 (22) 2017 04 20 06/2021 (-) 2020 11 24
(54) sposób wytwarzania 6α-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237127 (22) 2017 08 09 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) sposób wytwarzania 6β,11α-dihydroksyprogesteronu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237128 (22) 2017 08 09 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) sposób wytwarzania 6β,11α-dihydroksyprogesteronu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237129 (22) 2017 08 09 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) 3-O-(β-D-4’-O-metyloglukopiranozylo)-estron i  sposób wy-
twarzania 3-O-(β-D-4’-O-metyloglukopiranozylo)-estronu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237130 (22) 2017 09 12 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,4’,5-trihydroksyfla- 
wanon i  sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metylo-gluko- 
piranozylo-3’,4’,5-trihydroksyflawanonu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237131 (22) 2017 09 12 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) sposób otrzymywania 3’-O-β-D-glukopiranozylo-4’,5,7-trihy- 
droksyflawonu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237132 (22) 2017 09 12 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-3’,4’,5-trihydroksy-
flawon i  sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metylo-gluko- 
piranozylo-3’,4’,5-trihydroksyflawonu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237133 (22) 2017 09 12 
06/2021 (-) 2020 12 16
(54) 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-5-hydroksyflawanon 
i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-5-
hydroksyflawanonu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237134 (22) 2018 06 22 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) 3β,11α-dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan-17-on   
i  sposób wytwarzania 3β,11α-dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksi- 

doandrostan-17-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237135 (22) 2018 06 22 06/2021 (-) 2020 12 16
(54) 3β,17α-Dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan i  sposób 
wytwarzania 3β,17α-dihydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostanu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237136 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(3”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237137 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237138 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237139 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237140 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(2”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237141 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 3-(furan-2”-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-
-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237142 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 21
(54) sposób wytwarzania 3-(furan-2”-ylo)-1-(2’-hydroksyfenylo)-
-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237143 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 22
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 237144 (22) 2018 08 23 06/2021 (-) 2020 12 22
(54) sposób wytwarzania 1-(2’-hydroksyfenylo)-3-(4”-metoksyfe-
nylo)-propan-1-onu
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU
ul . norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237145 (22) 2019 06 24 06/2021 (-) 2020 12 01
(54) But klimatyzowany
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa
ul . nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 237146 (22) 2019 01 22 06/2021 (-) 2021 01 08
(54) Układ do wytwarzania cieczy z mikro lub nano-pęcherzykami 
radonu
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa
ul . nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 237147 (22) 2019 12 12 06/2021 (-) 2020 12 15
(54) Przyrząd do  nagniatania wielu wgłębień na  powierzchniach 
bocznych profili o przekroju prostokątnym
(73) POLITeChnIKa LUBeLsKa
ul . nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) (11) 237148 (22) 2016 09 14 06/2021 (-) 2021 01 20
(54) sposób wyznaczania momentu ścinającego w próbce bioma-
sy sypkiej
(73) ul . Doświadczalna 4
20-290 Lublin

(B1) (11) 237149 (22) 2018 07 09 06/2021 (-) 2021 01 14
(54) nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposób ich wytwarza-
nia oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorów i sond po-
larności otoczenia
(73) InsTyTUT FIZyKI POLsKIeJ aKaDeMII naUK
al . Lotników 32/46
02-668 Warszawa

ZłoŻone wnioski o udZielenie  
dodatkowego prawa ochronnego

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

(T3) (68) 2768964
(54) KOnsTRUKTy ReKOMBInaCyJne nIePaTOgennegO WIRUsa 
ChOROBy MaReKa KODUJĄCe anTygeny WIRUsa ZaKaŹnegO 
ZaPaLenIa KRTanI I TChaWICy I WIRUsa RZeKOMegO POMORU 
DROBIU (ChOROBy neWCasTLe)
(21) 0671 (22) 2021 03 11
(71) Intervet International B .V ., BOXMeeR (nL)
(93) eU/2/20/256 2020 09 17 InnOVaX-nD-ILT sZCZe-
PIOnKa PRZeCIWKO ChOROBIe MaReKa, ChOROBIe neWCasTLe 
ORaZ ZaKaŹneMU ZaPaLenIU KRTanI I TChaWICy (ŻyWa Re-
KOMBInOWana)
  
(T3) (68) 2620436
(54) Prolek podstawionej policyklicznej pochodnej karbamoilopi-
rydonowej
(21) 0672 (22) 2021 03 18
(71) shionogi & Co ., Ltd ., OsaKa (JP)
(93) eU/1/20/1500 2021 01 08 XOFLUZa - BaLOKsaWIR 
MaRBOKsyL
  
(T3) (68) 3057969
(54) Kompozycje użyteczne do leczenia zaburzeń związanych z KIT
(21) 0673 (22) 2021 03 19
(71) Blueprint Medicines Corporation, CaMBRIDge (Us)
(93) eU/1/20/1473 2020 09 25 ayVaKyT - aWaPRyTynIB



36 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2021

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 71 881 do nr 71 900)

(y1) (11) 71887 (41) 2020 05 04 
(51) A22B 3/06 (2006 .01)
(21) 127738 (22) 2018 10 23
(72) sTeFeK ZygMUnT, Wilkanowo (PL)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-UsłUgOWO-
hanDLOWe KOMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wilkanowo (PL)
(54) Końcówka kleszczy do ogłuszania zwierząt

(y1) (11) 71882 (41) 2020 04 20 
(51) A47J 41/02 (2006 .01) 
 A47G 19/22 (2006 .01) 
 A45F 3/16 (2006 .01) 
 B65D 81/38 (2006 .01)
(21) 127713 (22) 2018 10 10
(72) RÓg KOnRaD, Wola Zgłobieńska (PL)
(73) RÓg KOnRaD, Wola Zgłobieńska (PL)
(54) Kubek termiczny z rurką filtrującą do zaparzania i picia herbaty 
yerba Mate

(y1) (11) 71900 (41) 2020 06 15 
(51) B05B 7/08 (2006 .01) 
 B05B 7/10 (2006 .01) 

 B05B 7/00 (2006 .01) 
 A01M 7/00 (2006 .01)
(21) 127893 (22) 2018 12 13
(72) PaRaFInIUK sTanIsłaW, Motwica (PL); KOCIRa słaWOMIR, 
Lublin (PL); KRaWCZUK anna, Lublin (PL); CZeRWIŃsKa eWa, 
sieciemin (PL)
(73) UnIWeRsyTeT PRZyRODnICZy W LUBLInIe, Lublin (PL)
(54) Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin

(y1) (11) 71898 (41) 2020 06 15 
(51) B65D 1/04 (2006 .01) 
 B65D 81/32 (2006 .01)
(21) 127886 (22) 2018 12 10
(72) TRUeDssOn JOhan, Växjö (se)
(73) WyBOROWa sPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(54) Zespół dwubutelkowy

(y1) (11) 71883 (41) 2020 03 09 
(51) B65D 5/08 (2006 .01) 
 B65D 5/42 (2006 .01)
(21) 127560 (22) 2018 08 28
(72) JODełKO anna, Wrocław (PL)
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO UsłUgOWO-
hanDLOWe TaMIR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bystrzyca Kłodzka (PL)
(54) Wykrój kartonowego opakowania jednorazowego zamykania 
zabezpieczonego perforacją i znacznikiem RFID

(y1) (11) 71885 (41) 2020 03 23 
(51) B65D 21/02 (2006 .01)
(21) 127627 (22) 2018 09 18
(72) ORLIKOWsKI JeRZy, sopot (PL)
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(73) ORPLasT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, sopot (PL)
(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego z obszarami o zróżnicowanej 
chropowatości

(y1) (11) 71890 (41) 2020 05 04 
(51) E03B 3/02 (2006 .01) 
 E03B 3/03 (2006 .01) 
 E03B 11/02 (2006 .01) 
 B65D 88/00 (2006 .01)
(21) 127755 (22) 2018 10 27
(72) FRĄTCZaK gRZegORZ, Pyrnik (PL); gReCh RaDOsłaW, 
Zielona góra (PL); gnIeWCZyŃsKI TOMasZ, Zielona góra (PL)
(73) IgLOTeChnIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielona góra (PL)
(54) Zbiornik wody deszczowej

(y1) (11) 71888 (41) 2020 05 04 
(51) E04H 17/00 (2006 .01) 
 E04H 17/14 (2006 .01)
(21) 127751 (22) 2018 10 26
(72) gLUZa MaRCIn, harbutowice (PL)
(73) eKOChROn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Ogrodzona (PL)
(54) łącznik płotka

(y1) (11) 71889 (41) 2020 05 04 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 127754 (22) 2018 10 29
(72) PĘDZIsZ KRZysZTOF, Warszawa (PL); naDOLsKI JanUsZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWsKI KRZysZTOF, Warszawa (PL)
(73) ManTIOn POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek dolny spinający ramę

(y1) (11) 71896 (41) 2020 06 15 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 127863 (22) 2018 12 03
(72) PĘDZIsZ KRZysZTOF, Warszawa (PL); naDOLsKI JanUsZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWsKI KRZysZTOF, Legionowo (PL)
(73) ManTIOn POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek lizakowy z niewidocznymi mocowaniami

(y1) (11) 71893 (41) 2019 08 12 
(51) E06B 1/70 (2006 .01) 
 E04B 1/76 (2006 .01) 
 E06B 1/62 (2006 .01)
(21) 127826 (22) 2018 11 24
(72) BORUsZeWsKI aRTUR, Ptakowice (PL)
(73) eRgO PLUs POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Miasteczko Śląskie (PL)
(54) Profil podokienny

(y1) (11) 71881 (41) 2018 07 02 
(51) E21F 13/00 (2006 .01) 
 B65G 23/24 (2006 .01) 
 F16H 57/01 (2012 .01) 
 F16H 1/00 (2006 .01)
(62) 419980
(21) 129010 (22) 2016 12 27
(72) WIeCZOReK anDRZeJ, Zabrze (PL)
(73) PaTenTUs sPÓłKa aKCyJna, Bytom (PL)
(54) Przekładnia zębata do górniczych przenośników zgrzebłowych 
z układem bezprzewodowego przesyłu sygnału

(y1) (11) 71894 (41) 2020 06 15 
(51) F16L 3/10 (2006 .01) 
 F16L 3/08 (2006 .01) 
 F16L 3/01 (2006 .01) 
 F16L 3/00 (2006 .01)
(21) 127860 (22) 2018 12 03
(72) nICZUK JaKUB, Wilimowo (PL)
(73) ThaLe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Wilimowo (PL)
(54) Obejma

(y1) (11) 71895 (41) 2020 06 15 
(51) F16L 3/10 (2006 .01) 
 F16L 3/08 (2006 .01) 
 F16L 3/01 (2006 .01) 
 F16L 3/00 (2006 .01)
(21) 127861 (22) 2018 12 03
(72) nICZUK JaKUB, Wilimowo (PL)
(73) ThaLe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Wilimowo (PL)
(54) Obejma

(y1) (11) 71891 (41) 2020 05 04 
(51) F16L 51/00 (2006 .01) 
 F16L 27/10 (2006 .01)
(21) 127761 (22) 2018 10 30
(72) WInnICZUK KRZysZTOF, Zielona góra (PL); ReKIeL MaRCIn, 
Zielona góra (PL); PIOTROWsKI MaRCIn, Zielona góra (PL)
(73) MeTaL-gUM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielona góra (PL)
(54) Kompensator gumowy

(y1) (11) 71886 (41) 2020 03 23 
(51) F21S 10/04 (2006 .01) 
 F21S 4/20 (2016 .01) 
 F21K 9/00 (2016 .01) 
 F21S 9/02 (2006 .01)
(21) 127637 (22) 2018 09 15
(72) JenDRysIK WOJCIeCh, Katowice (PL); Lee ROy, Taizhou City (Cn)
(73) CORTIna POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (PL)
(54) Wkład elektryczny znicza

(y1) (11) 71899 (41) 2020 06 15 
(51) F24D 19/06 (2006 .01)
(21) 127888 (22) 2018 12 11
(72) BOseK MaRCIn, Wysoka strzyżowska (PL); LesIUK łUKasZ, 
Kraków (PL); RÓŻaK TOMasZ, Kościelisko (PL); sZKODLaRsKI 
WOJCIeCh, Zabierzów (PL)
(73) MODeRn FORMs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dobrzechów (PL)
(54) Obudowa grzejnika

(y1) (11) 71884 (41) 2020 03 09 
(51) G09F 13/18 (2006 .01) 
 E01F 9/615 (2016 .01)
(21) 127596 (22) 2018 08 31
(72) BIałOWsKI KRZysZTOF, Boruja Kościelna (PL)
(73) BIałOWsKI KRZysZTOF ZaKłaD UsłUg eLeKTRyCZnyCh-
aUTOMaTyKI, Boruja Kościelna (PL)
(54) Ramka led oświetlająca znak drogowy

(y1) (11) 71892 (41) 2020 05 18 
(51) H01R 9/00 (2006 .01) 
 H02G 15/08 (2006 .01) 
 H01R 13/658 (2011 .01)
(21) 127779 (22) 2018 11 07
(72) sZCZygłOWsKI PIOTR, łódź (PL); PaWełeK KRZysZTOF, 
Kwirynów (PL); ChełMICKI JaKUB, Kady (PL); JasIŃsKI sTanIsłaW, 
Warszawa (PL)
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 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 nr prawa symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

(73) WB eLeCTROnICs sPÓłKa aKCyJna, Ożarów Mazowiecki (PL);  
RaDIOTeChnIKa MaRKeTIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pietrzykowice (PL)
(54) Tulejka zaciskowa do łączenia kabli o podwyższonych wyma-
ganiach na zmniejszenie emisji elektromagnetycznej

(y1) (11) 71897 (41) 2020 06 15 
(51) H04R 1/12 (2006 .01) 
 H04R 25/02 (2006 .01)
(21) 127883 (22) 2018 12 10
(72) anDRysZCZyK MaReK, Bydgoszcz (PL); JUReK agaTa, 
Bydgoszcz (PL); sKRZyPCZyK WIKTORIa, Pakoska (PL); 
syPnIeWsKa JOanna, Bydgoszcz (PL); nUReK MaRTyna, 
starogard gdański (PL)
(73) UnIWeRsyTeT TeChnOLOgICZnO-PRZyRODnICZy IM . Jana 
I JĘDRZeJa ŚnIaDeCKICh W ByDgOsZCZy, Bydgoszcz (PL)
(54) Pudełko do kurczenia polimerowej osłony na aparaty słuchowe

InDeKs UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg syMBOLI MKP

A01M 7/00 (2006 .01) 71900*
A22B 3/06 (2006 .01) 71887
A45F 3/16 (2006 .01) 71882*
A47G 19/22 (2006 .01) 71882*
A47J 41/02 (2006 .01) 71882
B05B 7/08 (2006 .01) 71900
B05B 7/10 (2006 .01) 71900*
B05B 7/00 (2006 .01) 71900*
B65D 81/38 (2006 .01) 71882*
B65D 1/04 (2006 .01) 71898
B65D 81/32 (2006 .01) 71898*
B65D 5/08 (2006 .01) 71883
B65D 5/42 (2006 .01) 71883*
B65D 21/02 (2006 .01) 71885
B65D 88/00 (2006 .01) 71890*
B65G 23/24 (2006 .01) 71881*
E01F 9/615 (2016 .01) 71884*
E03B 3/02 (2006 .01) 71890
E03B 3/03 (2006 .01) 71890*
E03B 11/02 (2006 .01) 71890*
E04B 1/76 (2006 .01) 71893*
E04H 17/00 (2006 .01) 71888
E04H 17/14 (2006 .01) 71888*
E05D 13/00 (2006 .01) 71889
E05D 15/06 (2006 .01) 71889*
E05D 13/00 (2006 .01) 71896
E05D 15/06 (2006 .01) 71896*
E06B 3/46 (2006 .01) 71889*

E06B 3/46 (2006 .01) 71896*
E06B 1/70 (2006 .01) 71893
E06B 1/62 (2006 .01) 71893*
E21F 13/00 (2006 .01) 71881
F16H 57/01 (2012 .01) 71881*
F16H 1/00 (2006 .01) 71881*
F16L 3/10 (2006 .01) 71894
F16L 3/08 (2006 .01) 71894*
F16L 3/01 (2006 .01) 71894*
F16L 3/00 (2006 .01) 71894*
F16L 3/10 (2006 .01) 71895
F16L 3/08 (2006 .01) 71895*
F16L 3/01 (2006 .01) 71895*
F16L 3/00 (2006 .01) 71895*
F16L 51/00 (2006 .01) 71891
F16L 27/10 (2006 .01) 71891*
F21K 9/00 (2016 .01) 71886*
F21S 10/04 (2006 .01) 71886
F21S 4/20 (2016 .01) 71886*
F21S 9/02 (2006 .01) 71886*
F24D 19/06 (2006 .01) 71899
G09F 13/18 (2006 .01) 71884
H01R 9/00 (2006 .01) 71892
H01R 13/658 (2011 .01) 71892*
H02G 15/08 (2006 .01) 71892*
H04R 1/12 (2006 .01) 71897
H04R 25/02 (2006 .01) 71897*

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

InDeKs nUMeROWy 
UDZIeLOnyCh PRaW OChROnnyCh

71881 E21F 13/00 (2006 .01)
71882 A47J 41/02 (2006 .01)
71883 B65D 5/08 (2006 .01)
71884 G09F 13/18 (2006 .01)
71885 B65D 21/02 (2006 .01)
71886 F21S 10/04 (2006 .01)
71887 A22B 3/06 (2006 .01)
71888 E04H 17/00 (2006 .01)
71889 E05D 13/00 (2006 .01)
71890 E03B 3/02 (2006 .01)

71891 F16L 51/00 (2006 .01)
71892 H01R 9/00 (2006 .01)
71893 E06B 1/70 (2006 .01)
71894 F16L 3/10 (2006 .01)
71895 F16L 3/10 (2006 .01)
71896 E05D 13/00 (2006 .01)
71897 H04R 1/12 (2006 .01)
71898 B65D 1/04 (2006 .01)
71899 F24D 19/06 (2006 .01)
71900 B05B 7/08 (2006 .01)
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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 26 805 do nr 26 880)

(51) 32-00 (11) 26805 (22) 2020 09 21 (21) 28930
(73) PaWLIK agaTa agaTa, Częstochowa (PL)
(72) PaWLIK agaTa
(54) Wzór graficzny
(55) 

(51) 11-01 (11) 26806 (22) 2020 12 03 (21) 29187
(73) KaLIsZeWsKa-haŚKa MaRTa LaLUnIa .PL,  
nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(72) KaLIsZeWsKa-haŚKa MaRTa
(54) Wyrób jubilerski
(55) 

(51) 06-04 (11) 26807 (22) 2020 09 07 (21) 28982
(73) PaRTneR TaRgI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(72) ŻUReK aLeKsanDRa
(54) szafa
(55) 

(51) 23-03 (11) 26808 (22) 2020 09 28 (21) 28984
(73) gORgIeL gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karpicko (PL)
(72) gORgIeL Jan
(54) grzejnik listwowy
(55) 
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(51) 23-03 (11) 26809 (22) 2020 09 28 (21) 28985
(73) gORgIeL gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karpicko (PL)
(72) gORgIeL Jan
(54) grzejnik listwowy
(55) 

(51) 23-03 (11) 26810 (22) 2020 09 28 (21) 28988
(73) gORgIeL gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Karpicko (PL)
(72) gORgIeL Jan
(54) grzejnik listwowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26811 (22) 2020 10 09 (21) 29031
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) aMBORsKa DanUTa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26812 (22) 2020 10 09 (21) 29032
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) DanIeLeWICZ BeaTa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26813 (22) 2020 10 09 (21) 29033
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) PIeRZChaLsKa aLeKsanDRa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26814 (22) 2020 10 09 (21) 29038
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) aMBORsKa DanUTa
(54) Wzór przemysłowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26815 (22) 2020 10 09 (21) 29039
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) aMBORsKa DanUTa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 
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(51) 32-00 (11) 26816 (22) 2020 10 09 (21) 29040
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) aMBORsKa DanUTa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26817 (22) 2020 10 09 (21) 29037
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) PIeRZChaLsKa aLeKsanDRa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26818 (22) 2020 10 09 (21) 29043
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) PIeLa IWOna
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26819 (22) 2020 10 09 (21) 29044
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) PIeLa IWOna
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 32-00 (11) 26820 (22) 2020 10 09 (21) 29045
(73) ZaKłaDy CeRaMICZne BOLesłaWIeC W BOLesłaWCU 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ,  
Bolesławiec (PL)
(72) PIĘTa eWa
(54) Wzór powierzchniowy
(55) 

(51) 12-16 (11) 26821 (22) 2020 10 13 (21) 29050
(73) BeBłOCIŃsKI TOMasZ TOBeX PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDLOWe, Częstochowa (PL)
(72) BeBłOCIŃsKI TOMasZ
(54) element ozdobny opony wózka dziecięcego
(55) 

(51) 28-05 (11) 26822 (22) 2020 10 30 (21) 29102
(73) MTM InDUsTRIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(72) KaCZMaReK DaMIan
(54) Odświeżacz powietrza
(55) 

(51) 26-01 (11) 26823 (22) 2020 11 04 (21) 29121
(73) KOsTRZeWa gRZegORZ P .P .h .U . CeRKOs, Przystajń (PL)
(72) KOsTRZeWa gRZegORZ
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(54) Znicz nagrobny
(55) 

(51) 25-02 (11) 26824 (22) 2020 11 12 (21) 29137
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO WIeLOBRanŻOWe MaR-TOM sPÓłKa  
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(72) WĄTOR KaTaRZyna
(54) Drzwi
(55) 

(51) 23-01 (11) 26825 (22) 2020 11 16 (21) 29150
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO-hanDLOWO-
UsłUgOWe DIaMOnD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) ChOWanIeC PIOTR
(54) Filtr magnetyczny
(55) 

(51) 06-04 (11) 26826 (22) 2020 11 16 (21) 29152
(73) FaBRyKa MeBLI BODZIO BOgDan sZeWCZyK  
sPÓłKa JaWna, goszcz (PL)
(72) sZeWCZyK BOgDan
(54) szafka narożna górna
(55) 

(51) 06-04 (11) 26827 (22) 2020 11 16 (21) 29153
(73) FaBRyKa MeBLI BODZIO BOgDan sZeWCZyK  
sPÓłKa JaWna, goszcz (PL)
(72) sZeWCZyK BOgDan
(54) szafka narożna dolna
(55) 

(51) 06-04 (11) 26828 (22) 2020 11 17 (21) 29155
(73) FaBRyKa MeBLI BODZIO BOgDan sZeWCZyK  
sPÓłKa JaWna, goszcz (PL)
(72) sZeWCZyK BOgDan
(54) Zestaw szafek kuchennych dolnych
(55) 

(51) 08-03 (11) 26829 (22) 2020 11 18 (21) 29156
(73) KUCZyŃsKI WOJCIeCh, Warszawa (PL)
(72) KUCZyŃsKI WOJCIeCh
(54) nóż
(55) 
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(51) 30-06 (11) 26830 (22) 2020 11 19 (21) 29161
(73) PRasKa IZaBeLa, Kaniów (PL)
(72) PRasKa IZaBeLa
(54) Kojec dla kota
(55) 

(51) 19-08 (11) 26831 (22) 2020 11 25 (21) 29177
(73) heRBaPOL-LUBLIn sPÓłKa aKCyJna, Lublin (PL)
(72) POROWsKa eWeLIna
(54) etykiety
(55) 

(51) 19-08 (11) 26832 (22) 2020 11 25 (21) 29178
(73) heRBaPOL-LUBLIn sPÓłKa aKCyJna, Lublin (PL)
(72) POROWsKa eWeLIna
(54) etykiety
(55) 

(51) 19-08 (11) 26833 (22) 2020 11 25 (21) 29179
(73) heRBaPOL-LUBLIn sPÓłKa aKCyJna, Lublin (PL)
(72) POROWsKa eWeLIna
(54) etykiety
(55) 

(51) 19-08 (11) 26834 (22) 2020 12 07 (21) 29199
(73) PIaseCKI BOgDan MaZURsKIe MIODy, Tomaszkowo (PL)
(72) PIaseCKa-sasIn BeaTa, gÓRsKa PaULIna
(54) etykieta
(55) 

(51) 25-03 (11) 26835 (22) 2020 12 10 (21) 29203
(73) e-FReeDOM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, stryszów (PL)
(72) OTRĘBsKI DOMInIK
(54) Budynek
(55) 

(51) 21-01 (11) 26836 (22) 2020 12 16 (21) 29222
(73) OsTOJsKa aneTa, Warszawa (PL)
(72) OsTOJsKa aneTa
(54) Zabawka edukacyjna
(55) 

(51) 09-03 (11) 26837 (22) 2020 12 08 (21) 29197
(73) FILIPOWICZ WITOLD PhaRMaCy LaBORaTORIes PLUs, 
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ WITOLD
(54) Opakowanie kartonowe
(55) 
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(51) 25-01 (11) 26838 (22) 2020 07 08 (21) 28736
(73) InDUsTRIasTOne sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(72) KRas TOMasZ
(54) Prefabrykat-moduł prefabrykowany na odcisku w formie
(55) 

(51) 06-08 (11) 26839 (22) 2020 12 19 (21) 29235
(73) saneX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
W łOWCaCh, łowce (PL)
(72) DRaB WOJCIeCh
(54) Wieszak
(55) 

(51) 02-07 (11) 26840 (22) 2020 10 19 (21) 29057
(73) BOgUsZ naTaLIa sKyLIne, Pruszków (PL)
(72) BOgUsZ naTaLIa
(54) Brelok
(55) 

(51) 26-01 (11) 26841 (22) 2020 10 28 (21) 29096
(73) WaLĘDZIaK sTeFan InTeRLIghT, Brańsk (PL)
(72) WaLĘDZIaK sTeFan
(54) Lampa zniczowa
(55) 

(51) 26-01 (11) 26842 (22) 2020 10 28 (21) 29097
(73) WaLĘDZIaK sTeFan InTeRLIghT, Brańsk (PL)
(72) WaLĘDZIaK sTeFan

(54) Lampa zniczowa
(55) 

(51) 26-01 (11) 26843 (22) 2020 10 28 (21) 29098
(73) WaLĘDZIaK sTeFan InTeRLIghT, Brańsk (PL)
(72) WaLĘDZIaK sTeFan
(54) Lampa zniczowa
(55) 

(51) 26-01 (11) 26844 (22) 2020 10 28 (21) 29099
(73) WaLĘDZIaK sTeFan InTeRLIghT, Brańsk (PL)
(72) WaLĘDZIaK sTeFan
(54) Lampa zniczowa
(55) 

(51) 08-06 (11) 26845 (22) 2020 11 10 (21) 29128
(73) WeRneR KenKeL BOChnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(72) sMagaCZ RaFał
(54) Uchwyt uniwersalny
(55) 
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(51) 09-01 (11) 26846 (22) 2020 11 20 (21) 29167
(73) La RIVe sPÓłKa aKCyJna, grudziądz (PL)
(72) sZyMULa MaRIUsZ
(54) Butelka
(55) 

(51) 25-03 (11) 26847 (22) 2020 11 27 (21) 28916
(73) gOLDen LIOn InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (PL)
(72) gORgUL Jan
(54) Budynek
(55) 

(51) 25-01 (11) 26848 (22) 2020 08 27 (21) 28872
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUg TeChnICZnyCh I hanDLU FMK 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Leszcze (PL)
(72) KUDasIeWICZ ZBIgnIeW
(54) słup kolejowej sieci trakcyjnej
(55) 

(51) 14-99 (11) 26849 (22) 2020 08 17 (21) 28849
(73) MaRsZałeK PaWeł, Jelenia góra (PL)
(72) MaRsZałeK PaWeł
(54) Odpromiennik
(55) 

(51) 19-08 (11) 26850 (22) 2020 07 21 (21) 28767
(73) gaLICJanKa RP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Powroźnik (PL)
(72) KOWaLIK aDaM
(54) etykieta na butelkę
(55) 

(51) 13-03 (11) 26851 (22) 2020 07 30 (21) 28798
(73) PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLOWO-PRODUKCyJnO-
UsłUgOWe IZOL-PLasT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rogów (PL)
(72) KUCZeRa JaROsłaW, KUCZeRa aLOJZy
(54) Bezpieczniki do baterii akumulatorowych
(55) 

(51) 19-08 (11) 26852 (22) 2020 10 05 (21) 29002
(73) CaLLeJa seRgIO, Warszawa (PL)
(72) CaLLeJa seRgIO
(54) etykieta
(55) 

(51) 09-01 (11) 26853 (22) 2020 07 17 (21) 28763
(73) La RIVe sPÓłKa aKCyJna, grudziądz (PL)
(72) sZyMULa MaRIUsZ
(54) Butelka
(55) 



46 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2021

(51) 09-01 (11) 26854 (22) 2020 07 17 (21) 28766
(73) La RIVe sPÓłKa aKCyJna, grudziądz (PL)
(72) sZyMULa MaRIUsZ
(54) Butelka
(55) 

(51) 06-04 (11) 26855 (22) 2020 08 04 (21) 28742
(73) POLITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO łUKasIeWICZa, 
Rzeszów (PL)
(72) sZPyTMa CeZaRy, sZPyTMa MagDaLena
(54) Regał modułowy
(55) 

(51) 09-03 (11) 26856 (22) 2020 06 08 (21) 28654
(73) MaCIeJCZyK henRyK WIeLOBRanŻOWe PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDLOWe MagMa, suchatówka (PL)
(72) MaCIeJCZyK henRyK
(54) Pojemnik na parafinę o podstawie sześciokąta
(55) 

(51) 15-04 (11) 26857 (22) 2020 05 30 (21) 28632
(73) MIne MasTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) KaŹMIeRCZaK WIesłaW, OsTaPÓW LesłaW, 
MaKUChOWsKI RysZaRD, hnaT WITOLD, WRÓBeL aRTUR,  
PIeTRa łUKasZ, KUCFIR WOJCIeCh, RaK ROBeRT

(54) Kotwiarka
(55) 

(51) 25-03 (11) 26858 (22) 2020 04 23 (21) 28540
(73) eURO-eKOL MyJnIe BeZDOTyKOWe sPÓłKa Z 
OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
sPÓłKa KOManDyTOWa, łódź (PL)
(72) anCeROWICZ MaRIUsZ
(54) attyka wiaty do myjni bezdotykowych
(55) 

(51) 32-00 (11) 26859 (22) 2020 03 02 (21) 28437
(73) anTOsZ PaWeł, anTOsZ gRZegORZ FROnTPOL anTOsZ I 
anTOsZ sPÓłKa CyWILna, Lębork (PL)
(72) anTOsZ gRZegORZ, anTOsZ PaWeł
(54) Logo
(55) 

(51) 26-05 (11) 26860 (22) 2020 02 11 (21) 28348
(73) KanLUX sPÓłKa aKCyJna, Radzionków (PL)
(72) hOnKIsZ MaRCIn
(54) Oprawa świetlna
(55) 
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(51) 32-00 (11) 26861 (22) 2020 02 06 (21) 28381
(73) gRUBy BeneK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(72) PaWełOsZeK RaFał
(54) Ornament
(55) 

(51) 11-02 (11) 26862 (22) 2020 12 16 (21) 29226
(73) DURa łUKasZ, Koszalin (PL)
(72) DURa łUKasZ
(54) Donica modułowa
(55) 

(51) 21-01 (11) 26863 (22) 2020 09 03 (21) 28892
(73) łaPKa aneTa, Janówka (PL)
(72) łaPKa aneTa
(54) Układanka lewopółkulowa
(55) 

(51) 25-03 (11) 26864 (22) 2020 01 24 (21) 28308
(73) KOnIeCKO ROBeRT, sierakowice (PL)
(72) KOnIeCKO ROBeRT
(54) Dom
(55) 

(51) 26-01 (11) 26865 (22) 2020 06 29 (21) 29084
(73) LeWanDOWsKI MaReK ZaKłaD WIeLOBRanŻOWy LeMaR, 
Wrzosowa (PL)
(72) LeWanDOWsKI MaReK
(54) Lampion
(55) 

(51) 15-07 (11) 26866 (22) 2020 08 27 (21) 28873
(30) 2020 02 28 s 2020 00434 (Ua)
(73) OU UBC hOLDIng gROUP, Tallin (ee)
(72) hRyhOROVyCh hUMennyI IhOR
(54) szafa chłodnicza
(55) 

(51) 11-02 (11) 26867 (22) 2020 11 14 (21) 29139
(73) BłOŃsKI JanUsZ PPhU TOMa, Koziegłowy (PL)
(72) BłOŃsKI JanUsZ
(54) Doniczka
(55) 

(51) 32-00 (11) 26868 (22) 2020 12 04 (21) 29193
(73) RePIŃsKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kościerzyna (PL)
(72) RePIŃsKI KRZysZTOF, RePIŃsKI JaROsłaW
(54) Logo
(55) 
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(51) 14-04 (11) 26869 (22) 2020 12 30 (21) 29255
(73) naRKIeWICZ PaWeł, gdynia (PL)
(72) naRKIeWICZ PaWeł
(54) graficzny interfejs użytkownika
(55) 

(51) 11-05 (11) 26870 (22) 2020 08 31 (21) 28885
(73) TROJanOWsKa MILena FaBRyKa FLag LInea, Koszalin (PL)
(72) TROJanOWsKa MILena
(54) Flaga
(55) 

(51) 08-05 (11) 26871 (22) 2020 12 01 (21) 29188
(73) BIaRDZKI słaWOMIR ZaKłaD MeChanIKI MasZyn I 
URZĄDZeŃ ROLnICZyCh, Zbuczyn (PL)
(72) BIaRDZKI słaWOMIR
(54) głowica rozpylająca opryskiwacza rolniczego
(55) 

(51) 19-08 (11) 26872 (22) 2020 12 17 (21) 29231
(73) heMP & BReW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Tarnobrzeg (PL)
(72) łOZIŃsKa URsZULa

(54) etykieta piwa
(55) 

(51) 08-08 (11) 26873 (22) 2021 01 10 (21) 29269
(73) ROgULKa KRZysZTOF ROgULKa, Radomsko (PL)
(72) ROgULKa KRZysZTOF
(54) Zapinka kablowa
(55) 

(51) 06-02, 06-04 (11) 26874 (22) 2020 11 10 (21) 29130
(73) seKUła anna PRZeDsIĘBIORsTWO  
hanDLOWO-UsłUgOWO-PRODUKCyJne seaRT, Kotlice (PL)
(72) seKUła anna
(54) Meble sypialniane
(55) 

(51) 19-07 (11) 26875 (22) 2021 01 12 (21) 29275
(73) KOCZKODaJ PRZeMysłaW, Wohyń (PL)
(72) KOCZKODaJ PRZeMysłaW
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(54) Mapa
(55) 

(51) 23-01 (11) 26876 (22) 2020 10 14 (21) 29047
(73) PĘCIKIeWICZ aDaM eXPORT-IMPORT, Zarzecze (PL)
(72) PĘCIKIeWICZ aDaM
(54) Rynna
(55) 

(51) 23-01 (11) 26877 (22) 2020 10 14 (21) 29048
(73) PĘCIKIeWICZ aDaM eXPORT-IMPORT, Zarzecze (PL)
(72) PĘCIKIeWICZ aDaM
(54) łącznik rynny
(55) 

(51) 24-01 (11) 26878 (22) 2020 10 13 (21) 29046
(73) WyWIał ZBIgnIeW, WyWIał KRysTyna, WyWIał anDRZeJ 
ZPhU PLasTBUT sPÓłKa CyWILna, Częstochowa (PL)
(72) WyWIał ZBIgnIeW, WyWIał anDRZeJ
(54) Półprzyłbica
(55) 

(51) 10-04 (11) 26879 (22) 2020 11 27 (21) 29190
(73) InPhOTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ołtarzew (PL)
(72) BIeŃKOWsKa BeaTa, POLaK PaWeł
(54) Urządzenie do zautomatyzowanego mierzenia wybranych 
parametrów soczewek
(55) 

(51) 06-09 (11) 26880 (22) 2021 02 25 (21) 29418
(73) RyDZeWsKa-sOłgUT MagDaLena aRT sTUDIO, gdańsk (PL)
(72) RyDZeWsKa-sOłgUT MagDaLena
(54) Poduszka sensoryczna dla niemowląt
(55) 

uniewaŻnienie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia 

(11) 22037 Prawo unieważniono w całości
(11) 24249 Prawo unieważniono 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) 11215 a . Wykreślono: Polak-Ćwik Mirosława, Chmielowi-
ce, Polska Wpisano: Polak-Ćwik Mirosława, Opole, Polska  
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(11) 11222 a . Wykreślono: Polak-Ćwik Mirosława, Chmielowi-
ce, Polska Wpisano: Polak-Ćwik Mirosława, Opole, Polska  

(11) 11223 a . Wykreślono: Polak-Ćwik Mirosława, Chmielowi-
ce, Polska Wpisano: Polak-Ćwik Mirosława, Opole, Polska  

(11) 16222 a . Wykreślono: LOB spółka akcyjna, Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano: assa aBLOy OPenIng sOLUTIOns PO-
LanD sPÓłKa aKCyJna, Leszno, Polska 410016340  

(11) 16223 a . Wykreślono: LOB spółka akcyjna, Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano: assa aBLOy OPenIng sOLUTIOns PO-
LanD sPÓłKa aKCyJna, Leszno, Polska 410016340  

(11) 16224 a . Wykreślono: LOB spółka akcyjna, Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano: assa aBLOy OPenIng sOLUTIOns PO-
LanD sPÓłKa aKCyJna, Leszno, Polska 410016340  

(11) 16225 a . Wykreślono: LOB spółka akcyjna, Leszno, Pol-
ska 410016340 Wpisano: assa aBLOy OPenIng sOLUTIOns PO-
LanD sPÓłKa aKCyJna, Leszno, Polska 410016340  

(11) 22526 a . Wykreślono: PaWBOL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, sułkowice, Polska 356891977 Wpisa-
no:PaWBOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
andrychów, Polska 356891977

(11) 22527 a . Wykreślono: PaWBOL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, sułkowice, Polska 356891977 Wpisa-
no:PaWBOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
andrychów, Polska 356891977

(11) 22529 a . Wykreślono: PaWBOL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, sułkowice, Polska 356891977 Wpisa-
no:PaWBOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
andrychów, Polska 356891977
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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 335 236 do nr 335 970)

(111) 335236 (220) 2020 03 02 (210) 510917
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) TeChnO-DReW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, stróże Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TD
(540) 

(591) zielony, czarny, biały, szary
(531) 26 .01 .03, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 19 drewniane forniry, kasetony, płyty ze sklejki drewnia-
nej, sklejka, 20 meble: biurowe, szkolne, domowe, tapicerowane, ze-
stawy mebli, fotele, krzesła pojedyncze i łączone, ławy, kanapy, sofy, 
ławki, elementy i osprzęt mebli, stołki, taborety, szafy, szafki, regały, 
zestawy szafek drzwi meblowe, blaty stołów, nogi, listwy do mebli, 
meble do samodzielnego montażu .

(111) 335237 (220) 2020 02 10 (210) 510027
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) ROssMann sUPeRMaRKeTy DROgeRyJne POLsKa  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eloy
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .25
(510), (511) 3 zestaw kosmetyków, kosmetyki do  makijażu, 5 pielu-
chy [pieluszki dziecięce], 14 biżuteria, 16 plakaty, serwetki papiero-
we, serwetki tekstylne, książki dla dzieci, 18 torby, torby sportowe, 
kosmetyczki, smycze dla zwierząt, 20 budy, kojce i  legowiska dla 
zwierząt domowych, 21 zastawa stołowa, sztućce, patelnie, garnki, 
akcesoria kuchenne, ubijaczki nieelektryczne do  użytku domowe-
go, skrobaczki, młynki do soli i pieprzu, puszki do przechowywania, 
słoiki, kubki, łopatki do  użytku kuchennego, zestawy pojemnicz-
ków na  przyprawy, pojemniki do  przechowywania żywności, lejki 
kuchenne, tarki kuchenne, miski, pędzelki do makijażu, szczotki dla 
zwierząt domowych, rękawice do  prac domowych, 24 bielizna po-
ścielowa i  koce, poszewki na  poduszki [poszwy na  poduszki], po-
szewki, ceraty [obrusy], podkładki na stół z materiałów tekstylnych, 
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, zasłony i firany tek-
stylne lub z tworzyw sztucznych, serwetki tekstylne, serwety na stół 
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niepapierowe, ręczniki, koce dla zwierząt domowych, 25 odzież 
sportowa koszulki z krótkim rękawem, legginsy, skarpetki, skarpetki 
wchłaniające pot, spodenki sportowe, odzież, bielizna, nakrycia gło-
wy, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, rękawiczki, odzież dzie-
cięca, 27 maty do jogi, 28 hantle, hantle kettlebell, piłki futbolowe, 
piłki gumowe, piłki gimnastyczne, piłki sportowe nadmuchiwane, 
piłki do koszykówki, torby przystosowane do noszenia sprzętu spor-
towego, zabawki, zabawki dla zwierząt .

(111) 335238 (220) 2020 02 14 (210) 510184
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) seRWaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZILnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, goleniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s seRWaCh
(540) 

(531) 19 .03 .03, 26 .04 .03, 26 .04 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 16 opakowania z  tektury, z  papieru, z  tworzyw sztucz-
nych, opakowania z nadrukiem, etykiety, plansze, stojaki reklamowe, 
kalendarze, książki, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, obwoluty, koperty, pudełka kartonowe i z papieru, torby do pa-
kowania z papieru i z tworzyw sztucznych .

(111) 335239 (220) 2020 02 14 (210) 510186
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) BIOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Melorytm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi .

(111) 335240 (220) 2020 02 14 (210) 510190
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) e-FILe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JPKomat
(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) 335241 (220) 2020 02 14 (210) 510194
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) QWeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QWeD
(510), (511) 9 anteny, przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, kable elektryczne, złącza do  przewodów elektrycznych, 
sprzężenia elektryczne, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
mierniki, częstotliwościomierze, wzbudniki elektryczne, urządzenia 
do  pomiarów precyzyjnych, programy komputerowe nagrane, urzą-
dzenia i przyrządy do fizyki, sondy do celów naukowo-badawczych, 
urządzenia do  nauczania, programy sterujące komputerowe, nagra-
ne, interfejsy komputerowe, skanery [urządzenia do  przetwarzania 
danych], publikacje elektroniczne, do  pobrania, programy kompu-
terowe do  pobrania, kable koncentryczne, aplikacje komputerowe 
do pobrania, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], platfor-
my oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 42 
opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, pro-
gramowanie komputerów, badania w  dziedzinie fizyki, testowanie 
materiałów, kalibrowanie [pomiary], projektowanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, miernictwo [pomiary], powielanie 
programów komputerowych, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania naukowe, 
przechowywanie danych elektronicznych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem stro-
ny internetowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, opracowywanie 
oprogramowania w  ramach publikacji oprogramowania, tworzenie 
platform komputerowych, badania dotyczące technologii telekomu-
nikacyjnych, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych .

(111) 335242 (220) 2020 02 14 (210) 510197
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) gaRBaCZ KRysTyn PRZeDsIĘBIORsTWO BUDOWLane gORBI,  
Imielin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLIBeT
(510), (511) 1 preparaty do  konserwacji cegły (z  wyjątkiem farb i  lakie-
rów), preparaty do  konserwacji kamienia (z  wyjątkiem farb i  lakierów), 
preparaty do konserwacji płytek (z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty 
do konserwacji drewna (z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do konser-
wacji metali (z wyjątkiem farb i lakierów), środki do konserwacji betonu 
(z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty konserwujące stosowane w murar-
stwie (z wyjątkiem farb i lakierów), tworzywa sztuczne w postaci dysper-
sji, środki zlepiające do betonu, 17 substancje do izolacji przeciw wilgoci 
w budynkach, zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania .

(111) 335243 (220) 2020 02 14 (210) 510200
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 27
(732) InsTyTUT hODOWLI I aKLIMaTyZaCJI ROŚLIn-
PaŃsTWOWy InsTyTUT BaDaWCZy, Radzików (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Potato Poland
(540) 

(591) granatowy, zielony, brązowy
(531) 05 .03 .13, 05 .09 .03, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .11 .13, 
27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, orga-
nizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, 41 organizacja szkoleń, 
organizacja i  przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie se-
minariów szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych .

(111) 335244 (220) 2020 02 17 (210) 510202
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TeRMO ORganIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gT green
(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) 335245 (220) 2020 02 14 (210) 510203
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) BIOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Melasen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi .

(111) 335246 (220) 2020 02 17 (210) 510206
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) TeRMO ORganIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gTgreen
(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) 335247 (220) 2020 02 14 (210) 510215
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) OLesIaK MaRCIn, Józefosław (PL);
OLesIaK KRZysZTOF, Warszawa (PL);
gÓRsKa-ŚLIWKa JOanna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sigeLaTO sI JaK syCyLIa

(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 08 .01 .18, 26 .01 .16, 26 .01 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry, sorbety (lody), 35 promocja sprze-
daży dla osób trzecich .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335248 (220) 2020 02 14 (210) 510217
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) ŚWIDeRsKa-MIŚ MagDaLena LOgOMIsJa-CenTRUM 
ROZWOJU MOWy, Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOgO MIsJa
(540) 

(591) biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 02 .01 .23, 02 .01 .01, 26 .11 .22, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .01 .16, 
26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 terapia mowy, usługi w zakresie terapii mowy, usługi te-
rapii głosu i terapii logopedycznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej .

(111) 335249 (220) 2020 02 14 (210) 510222
(151) 2020 10 20 (441) 2020 07 06
(732) hUMan BIOMe InsTITUTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h human Biome Institute
(540) 

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 42 badania 
naukowe w zakresie mikrobioty człowieka, 44 usługi medyczne .

(111) 335250 (220) 2020 02 14 (210) 510225
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) KOŚLaCZ MaReK MaR-BUD, Kopina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaR-BUD BUDOWnICTWO
(540) 

(591) żółty
(531) 07 .01 .08, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .02, 24 .17 .01
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(510), (511) 37 budowa domów, konserwacja budynków, usługi bu-
dowlane i  naprawy budynków, uszczelnianie budynków, budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, usługi doradcze dotyczące 
przebudowy budynków, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzę-
tu, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów 
izolacyjnych w  budynkach, na  dachach i  w  konstrukcjach, kopanie 
ziemi, oczyszczanie terenu, podziemne prace konstrukcyjne w  za-
kresie rur wodnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur 
gazowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, pod-
ziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, przygotowanie 
terenu [budownictwo], usługi brukarskie, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące budownictwa, usługi doszczelniania budynków, 
usługi hydrauliczne, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, wznoszenie budynków i  in-
nych konstrukcji, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, usługi 
wykonawców w  zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalowanie 
okien, usługi tynkowania, malowanie i prace dekoratorskie w budyn-
kach, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, montaż podłóg 
drewnianych, montaż drzwi, układanie parkietów, układanie płytek 
podłogowych, wylewanie (układanie) fundamentów, odśnieżanie, 
instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, 
wentylacja i  klimatyzacja), naprawa i  konserwacja instalacji gazo-
wych i elektrycznych, przekopywanie [wykopywanie], wyrównywa-
nie terenu budowy .

(111) 335251 (220) 2020 02 14 (210) 510229
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) KWs saaT se & Co . Kgaa, einbeck (De)
(540) (znak słowny)
(540) PLUs4gRaIn
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodowe i  leśne oraz ziarna nieuję-
te w  innych klasach, nasiona rolnicze poddane obróbce dodatka-
mi chemicznymi i/lub zawierające dodatki chemiczne, ziarna zbóż, 
nieujęte w innych klasach, kukurydza, zwierzęta żywe, świeże owo-
ce i  warzywa, sadzonki i  nasiona, naturalne rośliny i  kwiaty, karmy 
i pasze dla zwierząt, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projekto-
wanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, w szcze-
gólności oprogramowanie użytkowe do prowadzenia uprawy roślin, 
oprogramowanie jako usługa [saas], infrastruktura jako usługa (laas), 
platforma jako usługa [Paas], doradztwo, konsultacje i  informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi badawcze w zakresie 
rolnictwa, usługi doradztwa technicznego w zakresie przetwarzania 
danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie rolnictwa, ogrod-
nictwa oraz leśnictwa, 44 usługi medyczne i weterynaryjne, zabiegi 
higieniczne i  upiększające dla ludzi lub zwierząt, usługi związane 
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze w zakre-
sie rolnictwa, porady w zakresie rolnictwa oraz udzielanie informacji 
dotyczących uprawy roślin, zastosowania nasion, nawożenia i ochro-
ny roślin, usługi doradcze w  zakresie żywienia zwierząt, usługi do-
radcze w zakresie upraw rolniczych, udzielanie informacji w zakresie 
rolnictwa związanych z uprawą roślin, nawożeniem i ochroną roślin, 
usługi doradcze w zakresie rolnictwa związane z kompatybilnością 
klimatu i środowiska w eksploatacji rolnictwa, w szczególności w za-
kresie zastosowania nasion, oborników oraz preparatów do ochrony 
roślin, usługi doradcze w zakresie energii odnawialnej, w szczegól-
ności dotyczące uprawy roślin do produkcji paliwa .

(111) 335252 (220) 2020 02 14 (210) 510232
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) DOZ sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLORCOnTROL
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, probiotyki (suplementy) .

(111) 335253 (220) 2020 02 14 (210) 510235
(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) czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 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) 335254 (220) 2020 02 14 (210) 510238
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) WOJCIeChOWsKI anDRZeJ ODeKa sIMP FF, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) odeka OŚRODeK DOsKOnaLenIa KaDR
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 usługi szkolenia zawodowego .

(111) 335255 (220) 2020 02 14 (210) 510240
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) sKyLLa aLUMInIUM BOaTs sPÓłKa JaWna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sKyLLa
(510), (511) 12 łodzie, pojazdy do  poruszania się po  wodzie, części 
konstrukcyjne do  łodzi, dopasowane pokrowce na  łodzie, dopaso-
wane osłony na łodzie i pojazdy morskie, kadłuby łodzi, łodzie moto-
rowe, łodzie rekreacyjne, łodzie wiosłowe, łodzie wędkarskie, łodzie 
sportowe, łodzie żaglowe, maszty do łodzi, plandeki przystosowane 
[ukształtowane] do  łodzi, skorupy łodzi, stery łodzi, fotele do  ło-
dzi, części zamienne do łodzi, osprzęt łodzi, przyczepy do łodzi, 28 
uchwyty na wędki, podpórki na wędki, skrzynki na przybory wędkar-
skie, artykuły wędkarskie, modele pojazdów w zmniejszonej skali .

(111) 335256 (220) 2020 02 17 (210) 510256
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) KaCZOROWsKI JanUsZ MaCIeJ, sękocin stary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jansen
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrze-
wające, miękkie dojrzałe sery, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, masło, 
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych: serów: 
twardych, pleśniowych, świeżych, twardych, półtwardych, jogurtów, 
masła, śmietany, bitej śmietany, koktajli mlecznych, napojów mlecznych, 
napojów ryżowych, napojów sojowych, usługi importowo-eksportowe, 
usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów delikatesowych, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, usługi pośred-
nictwa i  doradztwa handlowego w  dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności .

(111) 335257 (220) 2020 02 17 (210) 510257
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 11
(732) aKCes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
nakło nad notecią (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aQUInO więcej dla wygody
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 zawory napełniające i  spustowe regulujące poziom 
w zbiornikach, spłuczki ustępowe .

(111) 335258 (220) 2020 02 17 (210) 510259
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) gRUŻeWsKI KRZysZTOF gRUTeCh, Janowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gRUTeCh

(510), (511) 7 maszyny rolnicze w szczególności: ścielarki, rozścielacze 
sieczki, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, maszyny budow-
lane w szczególności: łyżki ładujące do koparek, ramiona do koparek, 
maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, przycinacze do drzew 
[maszyny], ścinacze gałęzi [maszyny], zamiatarki drogowe, mieszalniki 
do betonu, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednictwem Inter-
netu maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, maszyn ogrodniczych 
i leśnych, zamiatarek drogowych, mieszalników do betonu .

(111) 335259 (220) 2020 02 17 (210) 510260
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) COLIVIa POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLIVIa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .05 .01, 26 .05 .11
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 335260 (220) 2020 02 17 (210) 510261
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) CIsZeWsKa BeaTa, łódź (PL);
PaWLaK MagDaLena, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLasTUŚ
(540) 

(591) niebieski, ciemnofioletowy, czarny, ciemnoróżowy, żółty, 
czerwony, jasnozielony
(531) 02 .09 .25, 02 .09 .15, 29 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], 
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], przedszkola, przekazywanie know-how [szko-
lenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, szkoły [edu-
kacja], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 44 badania przesiewowe, 
fizjoterapia, opieka pielęgniarska (medyczna-), ośrodki zdrowia, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, terapia 
mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycyny alterna-
tywnej, usługi medyczne, usługi psychologów, usługi terapeutyczne .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335261 (220) 2020 02 17 (210) 510263
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 08
(732) aKCes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
nakło nad notecią (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aXUs
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 6 metalowe zaworki do wody chromowane, 11 węże i słu-
chawki prysznicowe, metalowe zaworki do wody chromowane, wy-
lewki do baterii i inne części zamienne do baterii, syfony i ich części, 
węże elastyczne w oplocie, 21 kuchenne dozowniki do mydła i pły-
nów z tworzyw i stali .
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(111) 335262 (220) 2020 02 17 (210) 510267
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 08
(732) KaCZOROWsKa anna KaLIna, łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kaczorowscy fromażeria warszawska
(540) 

(591) biały, szary
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .11 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery topione, sery świeże niedoj-
rzewające, miękkie dojrzałe sery, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, 
masło, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów spożyw-
czych: serów: twardych, pleśniowych, świeżych, twardych, półtwar-
dych, jogurtów, masła, śmietany, bitej śmietany, koktajli mlecznych, 
napojów mlecznych, napojów ryżowych, napojów sojowych, usługi 
importowo-eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
produktów delikatesowych, usługi reklamowe i  promocyjne w  za-
kresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, usługi pośrednictwa i  doradz-
twa handlowego w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia 
usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi han-
dlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi .

(111) 335263 (220) 2020 02 17 (210) 510268
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) POLITeChnIKa RZesZOWsKa IM . IgnaCegO 
łUKasIeWICZa, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L e h eMC PRz
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski, czerwony, granatowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 41 szkolenia specjalistyczne w  zakresie projektowania 
urządzeń zgodnych z  wymaganiami kompatybilności elektroma-
gnetycznej, 42 badania i ekspertyzy w zakresie badania emisji i od-
porności urządzeń elektrycznych i  elektronicznych dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej, wydawanie w  tym zakresie 
certyfikatów, testowanie odporności urządzeń elektrycznych i  elek-
tronicznych na zaburzenia przewodzone i promieniowane, pomiar za-
burzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych .

(111) 335264 (220) 2020 02 18 (210) 510276
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) UnIWeRsyTeT WaRMIŃsKO-MaZURsKI W OLsZTynIe, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeDish
(510), (511) 42 badania i analizy naukowe, badania naukowe, badania 
naukowe do celów medycznych .

(111) 335265 (220) 2020 02 17 (210) 510278
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 08
(732) gRUŻeWsKI KRZysZTOF gRUTeCh, Janowo (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grutech
(540) 

(591) srebrny
(531) 26 .04 .04, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 7 maszyny rolnicze w  szczególności: ścielarki, rozścieła-
cze sieczki, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, maszyny bu-
dowlane w szczególności: łyżki ładujące do koparek, ramiona do ko-
parek, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, przycinacze 
do drzew [maszyny], ścinacze gałęzi [maszyny], zamiatarki drogowe, 
mieszalniki do betonu, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośred-
nictwem Internetu maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, ma-
szyn ogrodniczych i  leśnych, zamiatarek drogowych, mieszalników 
do betonu .

(111) 335266 (220) 2020 02 17 (210) 510279
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) eBI InWesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bobolinio
(540) 

(591) ciemnoróżowy, jasnofioletowy
(531) 03 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 żłobki dla dzieci .

(111) 335267 (220) 2020 02 17 (210) 510282
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCJI MasZyn I URZĄDZeŃ 
PLasMeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M PLasMeT
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 7 narzędzia do pras krawędziowych i nożyc gilotynowych .

(111) 335268 (220) 2020 02 18 (210) 510311
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) smaki Wakacji
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre-
paraty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napo-
je bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje 
pół mrożone, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje 
warzywne, gazowane napoje (proszki do) napoje orzeźwiające, kok-
tajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje bezalkoholowe, to-
niki [napoje nielecznicze], napoje odalkoholizowane, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalko-
holowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słod-
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kie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bez-
alkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje (syropy do) soki 
warzywne [napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastka-
mi śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje 
niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje do  produkcji 
napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje z owo-
ców bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izo-
toniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energe-
tyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidoro-
wy [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, 
owoce (soki), soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owo-
ców, soki owocowe do  użytku jako napoje, owocowe nektary, bez-
alkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji 
lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemoniady, warzywne na-
poje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje typu smoothie 
zawierające ziarna i  owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owoco-
we], koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe .

(111) 335269 (220) 2020 02 18 (210) 510315
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) JanUs MIChał DaJ ZnaĆ MIChał JanUs MaRKeTIng 
PROMOCJa InTeRneT, Mystków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z a KLasy DO eKsTRaKLasy
(540) 

(531) 02 .01 .08, 02 .01 .23, 21 .03 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, plakaty 
reklamowe, książki, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma], 
czasopisma branżowe, książki, albumy ilustrowane, albumy fotogra-
ficzne, albumy na naklejki, albumy do wklejania, albumy upamiętnia-
jące wydarzenia, bilety, małe tablice, tablice na  notatki, publikacje 
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publi-
kacje periodyczne drukowane, roczniki [publikacje drukowane], ka-
talogi, magazyny w zakresie gier i grania, gazety, gazety codzienne, 
broszury, broszury drukowane, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama 
i marketing, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama 
na billboardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, rekla-
ma biznesowych stron internetowych, reklama typu „płać za  klik-
nięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-li-
ne, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewod-
nika on-line do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie mate-
riałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na  rzecz osób trzecich za  pomocą układów ze  sponsorami i  umów 
licencyjnych związanych z  międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc 
przy zakładaniu przedsiębiorstw w  ramach franchisingu, pomoc 
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, doradztwo 
dla kadry kierowniczej w  zakresie franchisingu, pomoc w  zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, porady odnośnie 
prowadzenia firm w ramach franchisingu, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie 

działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo i kon-
sultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakre-
sie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach fran-
chisingu, doradztwo w  zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
na zasadach franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, wsparcie w  dziedzinie zarzą-
dzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami związana z  organizowaniem przedsiębiorstw 
na  zasadach franchisingu, pomoc w  zakresie działalności gospo-
darczej związana z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach 
franchisingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samocho-
dów, działających na zasadach franchisingu, marketing internetowy, 
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem przestrzeni 
reklamowej w  Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w Internecie, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach 
internetowych, udostępnianie i  wynajem przestrzeni reklamowej 
w  Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w  Inter-
necie, kompilacja katalogów biznesowych do  publikacji w  Interne-
cie, promocja on-line sieci komputerowych i  stron internetowych, 
dostarczanie informacji handlowych z  internetowych baz danych, 
dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem stron 
internetowych, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biz-
nesowego za pośrednictwem Internetu, prezentacja firm oraz ich to-
warów i usług w Internecie, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, wynajem 
przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako stro-
ny internetowe, udostępnianie miejsca na  stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, udostępnianie 
katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za  pomocą sieci komunikacyjnej on-line w  Internecie, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publi-
kacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, udostępnianie on-
-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób 
trzecich prowadzących handel on-line w  Internecie, usługi dopaso-
wywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywa-
nie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron inter-
netowych, usługi handlowe on-line, w  ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie 
na  rzecz zawodowych sportowców, promowanie zawodów i wyda-
rzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości spor-
towych, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, 
zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata 
sportu, zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobisto-
ści świata sportu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem spor-
towym, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami sporto-
wymi, usługi promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów 
elektronicznych, promowanie towarów i  usług w  formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze 
sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za po-
mocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z mię-
dzynarodowymi wydarzeniami sportowymi .

(111) 335270 (220) 2020 02 18 (210) 510317
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) naTUR PRODUKT ZDROVIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyCO fast wyrób medyczny
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(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 02 .09 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty die-
tetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witami-
nowe i lecznicze, preparaty mineralne, preparaty do leczenia grzybi-
cy paznokci .

(111) 335271 (220) 2020 02 18 (210) 510320
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) MIesZKOWICZ JaCeK BIOMeDICa, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMeDICa
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 02 .09 .01, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczo-
ne przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny .

(111) 335272 (220) 2020 02 18 (210) 510325
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) BIOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Itokin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi .

(111) 335273 (220) 2020 02 18 (210) 510327
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) DĘBOWsKI gRZegORZ anDRZeJ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gROsZ do gROsZa
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny, żółty, niebieski, 
ciemnoniebieski, biały
(531) 03 .07 .03, 24 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty (nauczanie) .

(111) 335274 (220) 2020 02 18 (210) 510333
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) WeLD-gas sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WeLD gas
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 01 .15 .05, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 37 budownictwo, budowa i  konserwacja rurociągów, 
konsultacje budowlane, wynajem żurawi, wynajem sprzętu budow-
lanego .

(111) 335275 (220) 2020 02 19 (210) 510349
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) CaLDena sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sOF-PROsTO Z naTURy
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepsza-
cze do  gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne 
niż do  użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne 
niż do  celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory 
(środki oddziałujące na  procesy życiowe roślin w  inny sposób niż 
składnik pokarmowy), środki chemiczne do  ochrony roślin [inne 
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory 
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnic-
twie, chemiczne środki wspomagające do  użytku w  ogrodnictwie, 
płyny wspomagające do  użytku wraz z  dodatkami do  fungicydów, 
środki nawilżające do  użytku jako środki wspomagające do  prepa-
ratów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki 
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawil-
żające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania roz-
woju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do  zwalczania 
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty 
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasio-
na, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze .

(111) 335276 (220) 2020 02 19 (210) 510352
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) MaDaJsKa anna CaMPORT, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CaMPORT
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, t-shirty z  krótkim 
rękawem, podkoszulki, bluzy, czapki, czapki z  daszkiem, daszki 
przeciwsłoneczne na  głowę, 28 artykuły i  sprzęt sportowy, artyku-
ły gimnastyczne: gry, zabawki, akcesoria do  zabawy, 35 usługi re-
klamowe i  marketingowe, projektowanie materiałów reklamowych 
i marketingowych, rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów 
oraz towarów marketingowych, organizowanie targów, wystaw, 
konferencji, spotkań, wyjazdów w celach handlowych, reklamowych 
marketingowych, promocyjnych, organizacja imprez i  wydarzeń 
promocyjnych, reklamowych, marketingowych, administrowanie 
i zarządzanie hotelami, 39 usługi agencji i biur turystycznych, usługi 
turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), planowa-
nie i organizowanie podróży, wycieczek, wyjazdów, obozów, kolonii, 
usługi rezerwacji podróży, wycieczek, wypraw, wyjazdów, miejsc 
zwiedzania, usługi rezerwacji transportu, w tym biletów lotniczych 
i  autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwiedzanie tury-
styczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z przewodnikiem, usługi 
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie infor-
macji turystycznej za pomocą komputera, organizacja wyjazdów tu-
rystycznych, wakacyjnych, biznesowych, integracyjnych, promocyj-
nych, szkoleniowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku 
i rekreacją, organizacja wycieczek, wczasów, wyjazdów wakacyjnych, 
wczasy, kolonie i obozy, w tym również: sportowe, rekreacyjne, edu-
kacyjne, szkolne, integracyjne, szkoleniowe, organizacja wyjazdów 
sportowych, rekreacyjnych, wczasowych, edukacyjnych, szkolnych, 
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integracyjnych, szkoleniowych, usługi w  zakresie obozów waka-
cyjnych, organizowanie spotkań w  zakresie rozrywki, organizacja 
i  prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów, kon-
gresów, organizacja i  prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizo-
wanie koncertów, widowisk, wystaw, organizowanie zawodów spor-
towych, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu sportowego, rekreacyjnego, usługi szkoleniowe 
i  instruktażowe, 43 usługi hotelarskie i  restauracyjne, prowadzenie 
hoteli, hosteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, ośrodków re-
kreacyjno-wypoczynkowych, kempingów, obiektów noclegowych, 
usługi zakwaterowania świadczone przez obozy turystyczne, usługi 
związane z  rezerwacją pokoi w  hotelach, hostelach, pensjonatach, 
ośrodkach wczasowych, ośrodkach rekreacyjno-sportowych, kwate-
rach prywatnych, obiektach noclegowych, usługi biur turystycznych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowań, organizowanie obozów waka-
cyjnych (zakwaterowanie), usługi gastronomiczne, usługi restaura-
cyjne, prowadzenie barów, kantyn, kawiarni .

(111) 335277 (220) 2020 02 19 (210) 510353
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) sTOCK POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MILLhILL’s gIn
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gin .

(111) 335278 (220) 2020 02 19 (210) 510355
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 29
(732) BIWan MaRTa CenTRUM DODaTKÓW I DysTRyBUCJa 
COnTRa M, Dołuje (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M COnTRa
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 6 narożniki schodowe aluminiowe, 9 wsporniki insta-
lacji odgromowej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
bądź sprzedaży on-line towarów: podłogi winylowe LVT, wykładzi-
ny podłogowe z  PVC w  rulonach i  płatach, płytki podłogowe PVC, 
wykładziny podłogowe dywanowe, listwy przypodłogowe z  MDF 
i drewnopodobne, profile podłogowe, elastyczne okładziny ścienne, 
okładziny schodowe, aluminiowe listwy narożnikowe do  schodów, 
płyty z gresu szkliwionego, deski kompozytowe WPC do zabudowy 
balkonów, tarasów i  chodników, profile ogrodzeniowe WPC, płyty 
termoizolacyjne, membrany dachowe PVC, tworzywowe wspor-
niki instalacji odgromowej, folie tarasowe, folie hydroizolacyjne, 
kleje przemysłowe, elastyczne maty wytłumiające pod wykładziny 
i  podłogi, masy niwelujące, masy gruntujące, środki dyspersyjne, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w związku z pokry-
ciami podłogowymi, profilami kompozytowymi WPC, materiałami 
dekarskimi, artykułami chemii budowlanej, organizowanie imprez, 
wystaw, targów i  pokazów w  celach handlowych i/lub reklamo-
wych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, doradztwo i zarządzanie biznesowe 
w zakresie wprowadzania na  rynek nowych materiałów i wyrobów 
dla budowlanych prac wykończeniowych, informacja handlowa, 
37 usługi budowlano-remontowe w  zakresie wykonywania pokryć 
podłóg, ścian, schodów, tarasów, balkonów i innych powierzchni ze-
wnętrznych, wykonywania ogrodzeń, wykonywania izolacji dachów, 
tarasów oraz zbiorników wodnych, usługi dekarskie, usługi dorad-
cze i  informacyjne w  zakresie wykonywania pokryć podłóg, ścian, 
schodów, tarasów, balkonów i  innych powierzchni zewnętrznych, 
wykonywania ogrodzeń, wykonywania izolacji dachów, tarasów oraz 
zbiorników wodnych, informacja budowlana .

(111) 335279 (220) 2020 02 19 (210) 510356
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) JÓŹKIeWICZ MaCIeJ ZaKłaD PRODUKCyJnO-UsłUgOWO-
hanDLOWy aMsTaL, giebułtów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interflam duro d
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 13 .01 .05, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .07, 27 .05 .22
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne .

(111) 335280 (220) 2020 02 19 (210) 510358
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 22
(732) PRZyWaRsKI MaCIeJ hURT IMPORT eXPORT, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luk
(540) 

(591) biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 05 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci internet, towarów w  postaci: artykuły ozdobne 
i  dekoracyjne oraz przybory gospodarstwa domowego z  drewna, 
wikliny, rattanu, tkanin i  materiałów włókienniczych, filcu, skóry, 
bambusa, tworzyw sztucznych, styropianu, gipsu, wosku, cementu, 
metalu, terakoty, ceramiki, porcelany, szkła, szkła artystycznego, piór 
drobiowych, roślin i przypraw, pojemniki, pudełka, pudełka ozdob-
ne, sztuczne kwiaty, kwiaty suszone, dodatki florystyczne w posta-
ci taśm, folii, siatek, tkanin i  materiałów włókienniczych, artykułów 
papierniczych, sznurka, torebek na  kwiaty, osłonek na  doniczki, 
doniczek do kwiatów, wazonów, ozdoby choinkowe, bombki szkla-
ne i plastikowe, łańcuchy choinkowe i ozdobne, lampki choinkowe, 
girlandy, artykuły oświetleniowe, dekoracje oświetleniowe, dekora-
cje oświetleniowe elektryczne, dekoracje oświetleniowe na baterie, 
świece, ozdoby świąteczne, wydmuszki, zabawki, torebki prezento-
we, opakowania prezentowe, papier dekoracyjny, torby, worki i roż-
ki papierowe, usługi importowo-eksportowe, dystrybucja i  rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja 
produktów do celów reklamowych .

(111) 335281 (220) 2020 02 19 (210) 510360
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) MaRCIn BIeLeCKI-WsPÓLnIK sPÓłKI CyWILneJ KeRPRO, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTOPIa LeT’s shaRe OUR BesT
(540) 

(591) czarny, niebieski, błękitny, różowy
(531) 24 .13 .01, 26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
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(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 ułatwia-
jące poruszanie się, podkładki odciążające pod palce u  stóp [orto-
pedyczne], wkładki do  palców u  stóp do  obuwia [ortopedyczne], 
wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], ortopedycz-
ne separatory do palców u stóp, 35 usługi prowadzenia sklepu i hur-
towni wielobranżowej (usługi handlu detalicznego i hurtowego) po-
przez sprzedaż następujących towarów i usług, w tym z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, w  tym za  pośrednic-
twem Internetu (sklep internetowy), tj .: artykułów ortopedycznych 
i podologicznych, 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) 335282 (220) 2020 02 19 (210) 510365
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) naWROCKI CLInIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naWROCKI esTheTICs
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia .

(111) 335283 (220) 2020 02 20 (210) 510419
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) WDOWIUK BOŻena DOM PRZyJĘĆ DIana, Pokrówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIana
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzycz-
ne, zapewnianie muzyki na  żywo, usługi koncertów muzycznych, 
usługi występów grup muzycznych na żywo, usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usłu-
gi w zakresie produkcji muzycznej, udostępnianie muzyki cyfrowej 
(nie do pobrania] w Internecie), występy muzyczne i piosenkarskie, 
produkcja muzycznych filmów wideo .

(111) 335284 (220) 2020 02 20 (210) 510421
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) InsTyTUT POMnIK-CenTRUM ZDROWIa DZIeCKa,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Zdrowia Dziecka

(510), (511) 5 komórki macierzyste do celów medycznych, krew do ce-
lów medycznych, krew pępowinowa, krew pępowinowa do  celów 
medycznych, mieszane preparaty biologiczne do celów medycznych, 
mineralne preparaty spożywcze do  celów medycznych, osocze krwi, 
przeszczepy naczyniowe [żywe tkanki], składniki krwi, żywe narządy 
i  tkanki do celów chirurgicznych, 10 protezy medyczne, 39 transport 
karetkowy, transport pacjentów karetką, transport pacjentów mikro-
busem, transport pacjentów samochodem, usługi związane z karetka-
mi, dostawa żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, przewóz towarów, transport towarów, transport towarów 
w warunkach chłodniczych, usługi transportu dla personelu medycz-
nego, usługi transportu żywności, transport krwi, narządów, leków, 
dokumentów, 41 multimedialne wydania czasopism, publikacja bro-
szur, publikacja i redagowanie książek, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja i wydawanie prac naukowych związa-
nych z  technologią medyczną, publikacja i  redagowanie materiałów 
drukowanych, publikacja książek i  czasopism elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), publikacja prac naukowych, publikacja wyników ba-
dań klinicznych, publikowanie, publikowanie czasopism, książek i pod-
ręczników z dziedziny medycyny, publikowanie tekstów medycznych, 
publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów far-
maceutycznych, biblioteki, koncerty muzyczne, nauczanie i szkolenia, 
organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, 42 ana-
lizy laboratoryjne, badania dotyczące nauki, badania genetyczne, ba-
dania i analizy naukowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, 
badania laboratoryjne, badania naukowe, laboratoria badawcze, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, świadczenie usług 
badawczych, udostępnianie informacji naukowych, usługi badawcze, 
usługi badawcze w  dziedzinie medycyny i  farmakologii, 43 stołówki, 
usługi barów i restauracji, 44 badania w zakresie diagnozy stanu zdro-
wia, fizjoterapia, hydroterapia, konsultacje z dziedziny żywienia, lecze-
nie alergii, monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, medyczna 
opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w za-
kresie zdrowia, poradnictwo żywieniowe, świadczenie usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, sporządzanie raportów dotyczących opieki zdro-
wotnej, usługi dentystyczne, usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, 
usługi fizjoterapii, usługi klinik zdrowia, usługi opieki zdrowotnej, usługi 
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowa-
nych jednostek służby zdrowia, usługi w zakresie zdrowia psychiczne-
go, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej .

(111) 335285 (220) 2019 12 07 (210) 507773
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) gOLDen RULes ZMysłOWsKI KĘsKa-JOnIeC  
sPÓłKa JaWna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOLDen RULes
(540) 

(591) beżowy, ciemnozielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 25 .01 .25
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, amulety, biżuteria i wyroby ju-
bilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria sztuczna, biżuteria szlachetna, 
biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
biżuteria z  tworzyw sztucznych, imitacja biżuterii, imitacje kamieni 
szlachetnych, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imi-
tacje, kasetki na biżuterię, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do  nich, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z  lub pokryte szla-
chetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imita-
cjami, ozdoby z biżuterii sztucznej, posągi i figurki wykonane z  lub 
pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
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i ich imitacjami, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, saszetki na biżuterię do składowania, szkatułki 
na biżuterię, sztuczna biżuteria, woreczki na biżuterię dopasowane, 
wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie .

(111) 335286 (220) 2020 02 20 (210) 510423
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) WaRChaLa TOMasZ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B MaXBUD1
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .17, 27 .05 .05, 27 .05 .21, 27 .07 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 37 wynajem maszyn i sprzętu budowlanego .

(111) 335287 (220) 2020 02 20 (210) 510428
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) hankook Technology group Co ., Ltd ., seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanKOOK
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .99
(510), (511) 12 opony do  pojazdów mechanicznych, opony rowe-
rowe, korpusy opon, pokrowce na opony, opony do motocykli, laty 
do opon, dętki do rowerów, dętki do opon motocykli, dętki do opon 
pneumatycznych, dętki do  opon pneumatycznych, dętki do  opon 
pneumatycznych do  kół pojazdów, siatki bagażowe do  pojazdów, 
opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do naprawy dętek, obręcze 
kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na siodełka mo-
tocyklowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, szczęki ha-
mulcowe do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, bagażniki na nar-
ty do samochodów, kolce do opon, opony do pojazdów, opony pełne 
do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienicowy układ 
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gąsienicowy układ bieżny 
do  pojazdów (taśmy gąsienicowe), opony bezdętkowe do  rowerów, 
opony bezdętkowe do motocykli, wentyle do opon pojazdów .

(111) 335288 (220) 2020 02 20 (210) 510429
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) JaKUBICZ MałgORZaTa yOUR Way, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) your Way Małgorzata Jakubicz
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkole-
niowe i edukacyjne] .

(111) 335289 (220) 2020 02 20 (210) 510430
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) LIBeRsKI MaCIeJ ML COnsULTIng, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sonoCut
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty weterynaryjne .

(111) 335290 (220) 2020 02 21 (210) 510442
(151) 2020 11 26 (441) 2020 08 10
(732) BTL LOgIsTIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B KURIeR BTL
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 01 .05 .02, 01 .05 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 39 usługi kurierskie w  zakresie transportowania ładun-
ków, usługi kurierskie, transport drogą kurierską, dostawa towarów 
poprzez kuriera, dostawa paczek przez kuriera, usługi kurierskie do-
tyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 
usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, magazynowanie, 
usługi magazynowe, magazynowanie towarów, magazynowanie pa-
czek, magazynowanie dokumentów, magazynowanie i składowanie .

(111) 335291 (220) 2020 02 21 (210) 510450
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) eXCeLLenT sPÓłKa aKCyJna, Podłęże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aXeL
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 aparaty oświetleniowe, grzewcze, instalacje sanitar-
ne, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjne, wentylacyjne, rury 
i  kształtki instalacyjne, wyposażenie techniczne kuchni, łazienek, 
łaźni, ubikacji, a w szczególności przewody i armatura wodociągowa, 
gazowa, c . o ., klimatyzacyjna, wentylacyjna, zawory kanalizacyjne, 
mieszalnikowe do  przewodów wodociągowych i  termostatyczne, 
zawory przelotowe, zawory czerpalne, baterie, natryski, prysznice, 
wanny, obudowy do  wanien, brodziki, miski klozetowe, kompakty-
-płuczki zespolone z miskami klozetowymi, w tym mocowane na za-
budowanych stelażach, dolnopłuki, płuczki klozetowe, automaty 
płuczące, sedesy, bidety, pisuary, umywalki, zlewozmywaki, zlewy, 
piece, ogrzewacze i termy gazowe i elektryczne, bojlery, kabiny na-
tryskowe, brodziki, wykładziny łazienkowe, lampy różnego rodzaju 
i przeznaczenia-nie ujęte w innych klasach, elementy grzejne, grzej-
niki co ., podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do wanien z hydroma-
sażem, suszarki elektryczne do bielizny, ręczników, powietrza, ciała, 
włosów, rąk, urządzenia do  oświetlania wanien za  pomocą diod 
LeD, urządzenia do  kąpieli, urządzenia jonizujące do  oczyszczania 
powietrza, armatura do  kabin kąpielowych oraz części, elementy, 
akcesoria wyposażenia łazienek i  ubikacji, 20 meble, lustra, ramy 
do obrazów i  luster oraz stojaki, wieszaki, kwietniki, gabloty, karni-
sze i haki do zasłon, płytki dekoracyjne, półki, rolety okienne, rolety 
do użytku wewnętrznego, rolety termoizolacyjne, tablice, galanteria 
drewniana (nie ujęte w innych klasach), szkło srebrzone (lustra), tafle 
szklane na lustra, toaletki, szafki pod umywalki, niemetalowe dozow-
niki ręczników, niemetalowe dozowniki mydła, meble łazienkowe, 27 
łazienkowe dywaniki i maty, antypoślizgowe wykładziny do wanien 
i brodzików, wykładziny podłogowe .
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(111) 335292 (220) 2020 02 21 (210) 510463
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) CaFe ROBeRTO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaFe ROBeRTO sMaKI DZIeCIŃsTWa
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 01 .15 .11, 27 .05 .01, 26 .03 .01, 26 .03 .02, 26 .03 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady 
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, 
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako 
słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lo-
dów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje 
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy, 43 prowadze-
nie barów szybkiej obsługi, kafeterii, usługi gastronomiczne-prowa-
dzenie kawiarni restauracji, usługi w  postaci serwowania posiłków 
na  wynos, restauracje samoobsługowe, usługi w  postaci gastrono-
micznej obsługi przyjęć rodzinnych, okolicznościowych, konferencji, 
sympozjów, zaplecza stoisk targowych .

(111) 335293 (220) 2020 02 21 (210) 510464
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) KsW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KsW gaMes
(540) 

(591) szary, biały, czarny, czerwony, beżowy
(531) 16 .01 .04, 02 .09 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 38 transmisja programów tv, 41 usługi rozrywkowe i kul-
turalne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), 
montaż filmów, dystrybucja i  wypożyczanie filmów, 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, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania .

(111) 335294 (220) 2020 02 21 (210) 510466
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) aRIsTO PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUTOMIC
(510), (511) 5 leki i produkty farmaceutyczne do celów medycznych 
dla ludzi .

(111) 335295 (220) 2020 02 21 (210) 510467
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) gÓRKa MaReK FIRMa hanDLOWO-UsłUgOWa hUBeRT, 
nehrybka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shIRÄZ 100% POLyPROPyLene VeLOURs
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i  słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne .

(111) 335296 (220) 2020 02 21 (210) 510470
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) LIghTsCaPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Visibly
(540) 

(591) fioletowy, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 24 .17 .22, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations .

(111) 335297 (220) 2020 02 21 (210) 510471
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) ZDaneWICZ MOnIKa DOMOWe WyPIeKI MOnIKI 
ZDaneWICZ, giebułtów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Madame Mniam Mniam
(540) 

(591) biały, ciemnoszary
(531) 08 .01 .16, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze .

(111) 335298 (220) 2020 02 21 (210) 510476
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) MeRCK Kgaa, Darmstadt (De)
(540) (znak słowny)
(540) gLUCORIDe
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy .
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(111) 335299 (220) 2020 02 21 (210) 510477
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) JUReCZKO KRZysZTOF sTUDIO 13, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meLove
(540) 

(591) zielony, biały, różowy, ciemnoróżowy
(531) 05 .13 .01, 05 .03 .20, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 odzież ślubna, odzież wizytowa i balowa, suknie ślub-
ne, suknie, sukienki, spódnice, garnitury, marynarki, spodnie, koszule, 
bielizna, pończochy, skarpetki, obuwie wizytowe i  ślubne, nakrycia 
głowy, woalki, welony, krawaty, rękawiczki, 35 organizowanie wy-
staw i pokazów w celach handlowych i reklamowych, przedstawianie 
oferty handlowej dostępnej przez Internet, przekazywanie informa-
cji będących reklamą osób trzecich, w szczególności danych związa-
nych z ofertą handlową odzieży ślubnej i organizacją ceremonii ślub-
nych i wesel, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni 
i w sklepie z ubiorami ślubnymi, balowymi, wieczorowymi, obuwiem 
i galanterią ślubną w tym z sukniami ślubnymi, welonami, stroikami, 
woalkami, nakryciami głowy, rękawiczkami, bielizną, podwiązkami, 
krawatami, pończochami, marynarkami, spodniami, koszulami, po-
szetkami, butonierkami .

(111) 335300 (220) 2020 02 21 (210) 510478
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) CaFe ROBeRTO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBeRTO sMaKI DZIeCIŃsTWa
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 01 .15 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .03 .01, 26 .03 .02, 26 .03 .05
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady 
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, 
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako 
słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lo-
dów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje 
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy, 43 prowadze-
nie barów szybkiej obsługi, kafeterii, usługi gastronomiczne-prowa-
dzenie kawiarni restauracji, usługi w  postaci serwowania posiłków 
na  wynos, restauracje samoobsługowe, usługi w  postaci gastrono-
micznej obsługi przyjęć rodzinnych, okolicznościowych, konferencji, 
sympozjów, zaplecza stoisk targowych .

(111) 335301 (220) 2020 02 21 (210) 510479
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) WRÓBeL hUBeRT PaRTneRsTaL, Przechlewo (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaRTneRsTaL nOWOCZesne gaRaŻe
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 prefabrykowane garaże metalowe, budynki prefabry-
kowane wykonane głównie z metalu, konstrukcje przenośne meta-
lowe, bramy metalowe, wiaty z metalu .

(111) 335302 (220) 2020 02 21 (210) 510481
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) ULTRa-VIOL sPÓłKa JaWna PIeTRas, PURgał, WÓJCIK, 
Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UV ULTRa VIOL
(540) 

(591) granatowy, różowy
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i  przyrządy elektroniczne i  elek-
trotechniczne oraz do transformacji, rejestracji i odtwarzania obrazu 
i  dźwięku, instalacje elektryczne, programatory, liczniki, przyrządy 
pomiarowe, kontrolne, ratownicze, 10 aparaty i urządzenia medycz-
ne, negatoskopy, lampy do celów medycznych, urządzenia do foto-
terapii, lampy przeciwdepresyjne, lampy chirurgiczne, lampy do ce-
lów medycznych, lampy do  badań lekarskich, lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych, 
lampy na podczerwień do celów leczniczych, lampy UV do stosowa-
nia w medycynie, lampy na podczerwień do celów medycznych, lam-
py do nagrzewania do użytku medycznego, instrumenty medyczne, 
wentylatory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, 
medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia rentge-
nowskie, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, medyczne urządze-
nia emitujące promieniowanie, urządzenia do obrazowania medycz-
nego, skanery do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki 
medycznej, przyrządy laserowe do  użytku medycznego, aparatura 
analityczna do  celów medycznych, skanery optyczne do  badań 
medycznych, urządzenia na  podczerwień do  celów leczniczych, 
urządzenia do  fototerapii, 11 lampy bakteriobójcze do  oczyszcza-
nia powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy stosowane w gabine-
tach kosmetycznych, lampy oświetleniowe, lampy luminescencyj-
ne, instalacje i  urządzenia do  sterylizacji, urządzenia do  sterylizacji 
do użytku medycznego, urządzenia do dezynfekcji i odkażania, lam-
py laboratoryjne, sterylizatory do instrumentów medycznych, stery-
lizatory do celów medycznych, sterylizatory powietrza, sterylizatory 
parowe i ultrafioletowe, sterylizatory do  instrumentów dentystycz-
nych, sterylizatory do  narzędzi i  przyrządów chirurgicznych, stery-
lizatory do  użytku laboratoryjnego, sterylizatory parowe do  celów 
medycznych i  do  użytku laboratoryjnego, oświetlenie sztuczne 
o parametrach światła słonecznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej urządzeń medycznych, sprzętu medycznego, urządzeń 
elektronicznych i  elektrotechnicznych, doradztwo w  zakresie pro-
mocji sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą i  handlową, doradztwo 
w zakresie organizowania działalności gospodarczej i administrowa-
nia działalnością gospodarczą, organizacja działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą i han-
dlową, administrowanie sprzedażą, reklama, usługi pośrednictwa 
w zakresie zawierania transakcji handlowych, pokazy towarów .
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(111) 335303 (220) 2020 02 21 (210) 510482
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) ULTRa-VIOL sPÓłKa JaWna PIeTRas, PURgał, WÓJCIK, 
Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fotovita
(540) 

(591) granatowy, fioletowy, różowy, biały
(531) 26 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 10 aparaty i  urządzenia medyczne, negatoskopy, lampy 
do celów medycznych, urządzenia do fototerapii, lampy przeciwde-
presyjne, lampy chirurgiczne, lampy do  celów medycznych, lampy 
do  badań lekarskich, lampy ultrafioletowe do  celów medycznych, 
lampy rentgenowskie do  celów medycznych, lampy na  podczer-
wień do  celów leczniczych, lampy UV do  stosowania w  medycynie, 
lampy na podczerwień do celów medycznych, lampy do nagrzewa-
nia do  użytku medycznego, instrumenty medyczne, wentylatory 
medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, medyczne 
przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, la-
paroskopy medyczne i chirurgiczne, medyczne urządzenia emitujące 
promieniowanie, urządzenia do  obrazowania medycznego, skanery 
do  diagnostyki medycznej, narzędzia do  diagnostyki medycznej, 
przyrządy laserowe do  użytku medycznego, aparatura analityczna 
do  celów medycznych, skanery optyczne do  badań medycznych, 
urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, urządzenia do fo-
toterapii, 11 lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy 
bezpieczeństwa, lampy stosowane w  gabinetach kosmetycznych, 
lampy oświetleniowe, lampy luminescencyjne, instalacje i urządzenia 
do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, urzą-
dzenia do dezynfekcji i odkażania, lampy laboratoryjne, sterylizatory 
do  instrumentów medycznych, sterylizatory do  celów medycznych, 
sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe i  ultrafioletowe, stery-
lizatory do  instrumentów dentystycznych, sterylizatory do  narzędzi 
i przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do użytku laboratoryjnego, 
sterylizatory parowe do celów medycznych i do użytku laboratoryj-
nego, oświetlenie sztuczne o parametrach światła słonecznego .

(111) 335304 (220) 2020 02 21 (210) 510483
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) DROnZIKOWsKa-ZaJĄC BeaTa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKaDeMIa ortolan
(540) 

(591) fioletowy, biały, szary
(531) 01 .01 .02, 25 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i  kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rol-
nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem .

(111) 335305 (220) 2020 02 21 (210) 510488
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29

(732) POLsKIe Młyny sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLsKIe Młyny od  1904 roku POLsKa MĄKa PsZenna 
z najlepszej polskiej pszenicy
(540) 

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony, żółty, jasnobrązowy, 
niebieski, ciemnoszary
(531) 05 .07 .02, 01 .15 .11, 06 .19 .09, 08 .07 .25, 11 .03 .25, 11 .01 .09, 
07 .01 .13, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 mąka pszenna .

(111) 335306 (220) 2020 02 21 (210) 510490
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) KUBIŃsKI henRyK PRZeDsIĘBIORsTWO ZORMeT,  
Bietowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZORMeT
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .12
(510), (511) 20 meble metalowe .

(111) 335307 (220) 2020 02 21 (210) 510492
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) KUBIŃsKI henRyK PRZeDsIĘBIORsTWO ZORMeT,  
Bietowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZORMeT
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 29 .01 .13, 26 .04 .09, 26 .04 .18
(510), (511) 20 meble metalowe .

(111) 335308 (220) 2020 02 21 (210) 510493
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) KaWULsKI MaCIeJ FUTURe sPaCe, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 TyLKO JeDen
(540) 

(591) złoty, brązowy, szary, czarny
(531) 03 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 38 transmisja programów tv, 41 usługi rozrywkowe i kul-
turalne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), 
montaż filmów, dystrybucja i  wypożyczanie filmów, 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, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania .

(111) 335309 (220) 2020 02 21 (210) 510496
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) sChULZ BOŻena RBs KOsMeTIK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr Podo
(510), (511) 5 plastry, materiały opatrunkowe, okrągłe podkładki 
na odciski stóp, plastry na odciski, plastry do celów medycznych, pier-
ścienie na odciski stóp, 10 artykuły ortopedyczne, medyczne aparaty 
ortopedyczne, silikonowe urządzenia ortopedyczne, podkładki orto-
pedyczne do  pięt, podkładki ortopedyczne do  stóp, ortopedyczne 
wkładki z podparciem łuku stopy, podkładki pod piętę do użytku or-
topedycznego, wkładki nastawiające do palców u stóp ortopedyczne, 
podkładki odciążające pod palce u stóp ortopedyczne, wkładki do pal-
ców u stóp do obuwia ortopedyczne, separatory palców u nóg do ce-
lów ortopedycznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi sklepów detalicznych i hurtowych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi .

(111) 335310 (220) 2020 02 21 (210) 510501
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
(732) LOOK gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diabetico
(540) 

(591) niebieski, biały, złoty
(531) 25 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 artykuły spożywcze dla diabetyków, żywność dla dia-
betyków, pieczywo dla diabetyków, chleb dla diabetyków przysto-
sowany do  celów medycznych, substytuty cukru dla diabetyków, 

słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, żywność dla diet 
medycznych, dietetyczna żywność dla celów medycznych, produkty 
dietetyczne do celów medycznych, napoje na bazie soków owoco-
wych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nektary 
owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, 35 
usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz sprzedaży 
hurtowej następujących towarów: artykuły spożywcze dla diabe-
tyków, żywność dla diabetyków, pieczywo dla diabetyków, chleb 
dla diabetyków przystosowany do  celów medycznych, substytuty 
cukru dla diabetyków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabety-
ków, żywność dla diet medycznych, dietetyczna żywność dla celów 
medycznych, produkty dietetyczne do  celów medycznych, napoje 
na  bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do  ce-
lów medycznych, nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane 
do  celów medycznych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi impor-
towo-eksportowe, usługi pośrednictwa i  doradztwa handlowego 
w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i  usług, pozyskiwanie kontraktów na  kupno i  sprzedaż towarów, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządza-
nia sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, rekla-
ma, publikacja reklam, usługi marketingowe i promocyjne, wynajem 
przestrzeni reklamowej, w tym on-line, marketing handlowy inny niż 
sprzedaż, zarządzanie bazami danych, informacja o ww . usługach .

(111) 335311 (220) 2020 02 21 (210) 510509
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) Orkla Foods Finland Oy, Turku (FI)
(540) (znak słowny)
(540) ahTI
(510), (511) 29 śledzie, nieżywe, konserwowane ryby, konserwy rybne .

(111) 335312 (220) 2020 02 21 (210) 510512
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 04
(732) TaRgeT seRVICe RaDOsłaW J . FROnC sPÓłKa JaWna, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nOMaDe
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety, 
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, 
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu-
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania 
informacji handlowej o  restauracjach i  barach, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, 
wystaw handlowych i  reklamowych, prezentowanie i  informowanie 
o barach i  restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji 
głosowych, tekstowych, obrazowych i  danych poprzez sieci infor-
matyczne i  telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego fo-
rum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do  baz danych, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowo-
dów, dostęp do  treści stron internetowych i  portali, usługi poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i  wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za  pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udo-
stępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron 
internetowych za  pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośred-
nio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne 
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich do-
stawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi caterin-
gowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady .

(111) 335313 (220) 2020 02 24 (210) 510522
(151) 2020 10 15 (441) 2020 04 27
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(732) TenZI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
skarbimierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) We CaRs
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 26 .03 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do  użytku jako inhi-
bitory korozji w  układach wydechowych samochodów, substancje 
chemiczne do opon w celu zahamowania wydostawania się powie-
trza, obniżenia temperatury obręczy, zapobiegania rdzewienia kół 
i  obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 woski 
antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeli-
wa w postaci farb, preparaty zapobiegające matowieniu środki anty-
korozyjne, 3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, 
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do  elementów skórza-
nych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania 
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, mycia i po-
lerowania pojazdów .

(111) 335314 (220) 2020 02 24 (210) 510541
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) CenTRUM MeDyCZne TOMMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ OŚRODeK DIagnOsTyKI  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM MeD specjaliści od zdrowia
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy 
ludzkiej do  celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich 
do  celów leczenia medycznego, analizy medyczne do  diagnostyki 
i leczenia ludzi, badania medyczne w celach diagnostycznych lub le-
czenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, bada-
nia poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewo-
we dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania 
przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe w zakresie chorób 
układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania rentge-
nowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla 
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobo-
wości do celów psychologicznych, badanie osobowości [usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego], badanie rozmazu metodą PaP, bada-
nie słuchu, badanie sprawności fizycznej, chirurgia, chirurgia 
plastyczna, domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie urzą-
dzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie aparatów słucho-
wych, dopasowywanie okularów, doradztwo dietetyczne, doradz-
two dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad 
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące psy-
chologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo doty-
czące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, do-
radztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie 

geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo 
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo psychologicz-
ne, doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, doradztwo 
w dziedzinie rodzenia, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakre-
sie leczenia farmakologicznego, doradztwo w zakresie diety i odży-
wiania się, doradztwo w  zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i  wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo 
w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo związa-
ne z  badaniem słuchu, doradztwo związane ze  stomatologią, do-
radztwo żywieniowe, fizjoterapia, informacja medyczna, interpreta-
cja sygnałów elektrokardiograficznych, konsultacje dentystyczne, 
konsultacje medyczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje 
z  dziedziny żywienia, leczenie psychologiczne, leczenie w  zakresie 
kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości 
lub podobnych urazów (judo-seifuku), masaż tkanek głębokich, ma-
saże, medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, monito-
rowanie pacjentów, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce 
medycznej, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, oce-
na kontroli wagi, ochrona włosów, oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, opie-
ka pielęgniarska (medyczna), opieka psychologiczna, opieka zdro-
wotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakre-
sie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w  zakresie masaży 
terapeutycznych, opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, optometria, ośrodki zdrowia, pielęgniarstwo geria-
tryczne, pomoc medyczna, pomoc stomatologiczna, poradnictwo 
medyczne, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, porad-
nictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologicz-
ne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z te-
rapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, 
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psycholo-
giczne, porady w  zakresie farmakologii, profesjonalne doradztwo 
w  zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w  zakresie 
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, przeprowa-
dzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań psycholo-
gicznych, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegają-
cych się o  pracę, przeprowadzanie testów psychologicznych 
do  celów medycznych, przeprowadzanie testów psychometrycz-
nych do  celów medycznych, przeprowadzanie badań przesiewo-
wych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu serco-
wo-naczyniowego, przygotowywanie profilów psychologicznych 
do celów medycznych, psychoterapia, rehabilitacja fizyczna, stoma-
tologia kosmetyczna, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie 
usług badań przesiewowych w  celu wykrywania nowotworu płuc, 
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowo-
tworów, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakre-
sie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowot-
nej w  domach, szpitale, terapia falą uderzeniową, terapia mowy, 
terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, testy cią-
żowe, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udostęp-
nianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie in-
formacji medycznych w  zakresie dermatologii, udostępnianie 
informacji medycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie 
informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczą-
cych badań fizykalnych, udzielanie informacji farmaceutycznych, 
udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji na temat sto-
matologii, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdża-
jących za granicę, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zaży-
wania leków, udzielanie informacji w zakresie psychologii, udzielanie 
informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywia-
niem, udzielanie informacji związanych z  leczeniem przemieszczo-
nych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji 
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, udzielanie porad medycznych 
w  zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i  informacji 
w  dziedzinie medycyny, usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane z diagnozowa-
niem i  prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycz-
nych związane z  diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych 
związane z  leczeniem osób, usługi badań krwi, usługi badań mam-
mograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowa-
niem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych z zakresu ko-
lonoskopii, usługi badań przesiewowych w  celu wykrycia raka 
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prostaty, usługi badań przesiewowych w  zakresie ciśnienia krwi, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań 
przesiewowych w  celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewo-
wych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badania cukrzycy, usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dentystyczne, usługi der-
matologiczne w  zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], usługi diagnozy psychologicznej, usługi 
domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące implantów 
protetycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze doty-
czące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze i  informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pro-
duktów medycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi do-
radcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, usługi doradcze w  zakresie leczenia chorób zwy- 
rodnieniowych, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi do-
radcze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie żywienia, usłu-
gi doradcze związane z  usługami medycznymi, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi fizjoterapii, usługi ginekologicz-
ne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla 
pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w  za-
kresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki me-
dycznej, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi lecz-
nicze w  zakresie polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi 
medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała czło-
wieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry człowieka, 
usługi medyczne w  dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w  dzie-
dzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi 
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie cu-
krzycy, usługi medyczne w  zakresie badań przesiewowych związa-
nych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne 
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi dietetyków, usługi me-
dyczne w  zakresie pielęgniarstwa, usługi medycznych badan prze-
siewowych w  dziedzinie astmy, usługi obrazowania medycznego, 
usługi oceny medycznej, usługi okulistyczne, usługi opieki medycz-
nej, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usłu-
gi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi 
opieki poporodowej dla kobiet, usługi opieki wyręczającej w postaci 
domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi 
optometryczne, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi pie-
lęgniarstwa pediatrycznego, usługi podologa, usługi położnicze, 
usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi 
prywatnych szpitali, usługi przesiewowych badań wzroku, usługi 
psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, 
usługi rentgenowskie, usługi świadczone przez szpitale, usługi 
świadczone przez dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [me-
dyczne], usługi doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie 
dietetyki i  odżywiania, usługi terapii głosu i  terapii logopedycznej, 
usługi testów audiologicznych, usługi tymczasowej opieki zastęp-
czej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie audiologii, 
usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycz-
nych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie ba-
dania moczu, usługi w zakresie badania chemioterapii, usługi w za-
kresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie krioterapii, usługi 
w  zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w  zakresie leczenia me-
dycznego, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w za-
kresie medycyny regeneracyjnej, usługi w zakresie ocen i badań psy-
chologicznych, usługi w  zakresie oceny osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie oceny psycholo-
gicznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakre-
sie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii dla osób indywi-
dualnych i grup, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie terapii 
mowy, usługi w zakresie testów psychologicznych, usługi w zakresie 
wkłuwania się do  żył, usługi w  zakresie wybielania zębów, usługi 
w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, wykony-
wanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, za-
pewnianie leczenia psychologicznego, zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej .

(111) 335315 (220) 2020 02 24 (210) 510542
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 04

(732) TasLaQ WesaM, harta (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kebaber
(510), (511) 29 mięso i wędliny, warzywa, gotowe posiłki składające 
się głównie z kebaba .

(111) 335316 (220) 2020 02 24 (210) 510544
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 04
(732) MaZUR TOBIasZ aRTUR, spytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Zator
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, shandy jako napój składający się 
z piwa i lemoniady, napoje bezalkoholowe .

(111) 335317 (220) 2020 02 24 (210) 510545
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) sUPeRLIga sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sUPeRLIga KOBIeT
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 02 .03 .08, 02 .03 .23, 26 .01 .04, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama radiowa, rekla-
ma korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklama i  marketing, 
reklama w  czasopismach, reklama na  billboardach elektronicznych, 
promowanie (reklama) działalności gospodarczej, reklama i  usłu-
gi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklama 
w  czasopismach, broszurach i  gazetach, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w  Internecie dla osób 
trzecich, reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą za pomocą układów ze sponsorami i umów 
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sporto-
wymi, tworzenie tekstów reklamowych, usługi public relations, usługi 
reklamowe, promocyjne i  public relations, agencja public relations, 
doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, testy (tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych-), promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, plakaty reklamowe (rozlepianie-), rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek), 
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komu-
nikacyjnej online w  Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych (ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek), 
38 transmisje telewizyjne, programy telewizyjne (transmisja-), usługi 
emisji radiowej, telewizyjnej i  kablowej, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia 
przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 41 informacja o  im-
prezach rozrywkowych, zawody sportowe (organizowanie-), usługi 
sportowe, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sporto-
wych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygo-
towanie imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych 
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i  imprez sportowych, produkcja imprez sportowych, usługi klubów 
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie tur-
niejów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organi-
zowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, usługi 
rozrywkowe związane ze sportem, udzielanie informacji związanych 
ze  sportem, udostępnianie aktualności związanych ze  sportem, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, organizowanie imprez 
i  zawodów sportowych, organizowanie imprez i konkursów sporto-
wych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie 
i  zarządzanie imprezami sportowymi, prowadzenie imprez sporto-
wych na żywo, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, zarządzanie 
imprezami na  rzecz klubów sportowych, organizowanie, przygoto-
wywanie i  prowadzenie zawodów sportowych, usługi rozrywkowe 
w  postaci wydarzeń sportowych, udzielanie informacji związanych 
z wydarzeniami sportowymi, usługi informacyjne w zakresie biletów 
na  wydarzenia sportowe, organizowanie imprez w  celach kultural-
nych, rozrywkowych i  sportowych, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, wido-
wiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej .

(111) 335318 (220) 2020 02 24 (210) 510548
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) KOMaR aLICJa MsQ COMPany, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mosquito
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież, skó-
rzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia głowy], 
czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia 
głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chu-
sty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież 
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], 
odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], wo-
alki, 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 lnia-
na, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki 
[odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], ga-
bardyna [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 sportowym, 
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie 
sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie 
sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukien-
ki na  uroczystości, luźne sukienki o  prostym kroju, koszule, koszule 
codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, 
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, ko-
szule 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, 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, spódniczki baletowe, taśmy 
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy 
ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie 
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i ka-
mizelki, 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 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wie-
czorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], 
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze 
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płasz-
cze [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 daszków, 
czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze 
słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, 
szale-tuby, chusty, szale na  głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, 
szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z try-
kotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, boler-
ka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], 
majtki dziecięce [odzież], kostiumy do  użytku podczas dziecięcych 
zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, 
obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obu-
wie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, 
obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie wspi-
naczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], 
obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie 
do  wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego użytku, 
obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie do  uprawiania 
sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obu-
wie na plażę, obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obu-
wie inne niż sportowe, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie męskie 
i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego], 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 detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne 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 deta-
licznej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akce-
soriów do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do odzie-
ży, usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie dodatków do  odzieży, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, usługi sprzedaży 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 marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga .

(111) 335319 (220) 2020 02 25 (210) 510624
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 11
(732) BURDeK JOanna, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brand Useful
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w  reklamie, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promowanie sprzedaży towarów i  usług osób trzecich po-
przez, dystrybucję materiałów drukowanych i  konkursy promocyj-
ne, reklama korespondencyjna, reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, dokonywanie uzgodnień w  zakresie reklamy, 
doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie usług 
reklamowych i promocyjnych, dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych online, elektroniczne publikowanie druków w celach re-
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klamowych, kompilacja reklam, konsultacje w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej, konsultacje związane z  organizacją kampanii 
promocyjnych na rzecz firm, marketing afiliacyjny, marketing bezpo-
średni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing internetowy, opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych 
i  promocyjnych, porady w  zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu, przygotowanie materiałów reklamowych, przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie 
kampanii reklamowych, przygotowywanie reklam, reklama, reklama 
banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych 
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama w  czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich, za  pomocą układów ze  sponsorami i  umów licencyj-
nych związanych z  międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 
reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, reklama za  pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, 
reklama zewnętrzna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, reklamy online, reklamy radiowe i  telewizyjne, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w Internecie, świadczenie usług w zakresie 
reklamy komputerowej, usługi agencji reklamowych, usługi konsul-
tingowe dotyczące reklamy, usługi promocyjne i  reklamowe, usługi 
w zakresie marketingu produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, 41 kompozycje fotograficzne na rzecz innych, pisanie 
piosenek, redagowanie tekstów pisanych, udzielanie informacji do-
tyczących rozrywki, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi do-
radztwa w zakresie rozrywki, usługi pisania tekstów, usługi w zakresie 
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi zwią-
zane z pisaniem scenariuszy, 42 aktualizowanie stron internetowych, 
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron interneto-
wych, projektowanie broszur, projektowanie druków, projektowanie 
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie 
i  projektowanie graficzne do  tworzenia stron WWW w  Internecie, 
projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie 
nazw firmowych, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowa-
nie stron internetowych, projektowanie znaków towarowych, usługi 
projektów graficznych, usługi projektowania grafiki komputerowej .

(111) 335320 (220) 2020 02 25 (210) 510625
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) aLLMIX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n natuna
(540) 

(591) granatowy, jasnozielony, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, biurowe, szkolne .

(111) 335321 (220) 2020 02 25 (210) 510626
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) TensTeP POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tenstep
(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 działalno-
ści gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, wykaz towarów i/lub świadczonych usług, do których 
oznaczenia jest przeznaczony znak towarowy ze wskazaniem klas * 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakre-
sie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, organizowanie targów handlowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w  zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, statystyczne zestawienia, usługi doradcze w  za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi 
marketingowe, usługi public relations, 41 doradztwo zawodowe, in-
formacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i  czasopism, spraw-
dziany edukacyjne .

(111) 335322 (220) 2020 02 25 (210) 510632
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) MIKOMaX POZnaŃ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h hOOF
(540) 

(531) 26 .13 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 20 meble i  ich  części, meble stylowe, wyroby z  drewna, 
lustra, ramy i  ramki do  obrazów, meble dziecięce: kołyski, kojce, łó-
żeczka, pojemniki na zabawki, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla 
dzieci, stojak do wanienki, meble biurowe i szkolne, 35 pośrednictwo 
handlowe w obrocie meblami, wyrobami z drewna i wyrobami wypo-
sażenia wnętrz, sprzętu oświetleniowego, artykułów użytku domo-
wego, artykułów dekoracyjnych, obrazami, zegarami, sprzedaż w ra-
mach prowadzonego salonu, sklepu i/lub hurtowni mebli i ich części, 
mebli stylowych, mebli biurowych i  szkolnych, mebli kempingo-
wych, mebli metalowych i osprzętu do mebli metalowych, wyrobów 
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, burszty-
nu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych, obrazów, ram, ramek obrazowych, zegarów, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i  ceramicznych, naczyń stołowych, wy-
posażenia wnętrz, narzut na  łóżka, obrusów, bielizny pościelowej, 
kołder, dywanów, kilimów, mat, sztucznych kwiatów, sprzętu oświe-
tleniowego, artykułów użytku domowego, artykułów dekoracyjnych, 
serwet, serwisów z metali szlachetnych, sztućców, srebra stołowego, 
cyny, srebra, przedstawicielstwo firm zagranicznych, fachowe do-
radztwo handlowe, 42 usługi w  zakresie projektowania i  dekoracji 
wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi w zakre-
sie wyposażenia wnętrz, projektowanie techniczne, usługi w zakresie 
projektowania mebli do kuchni, salonów, mieszkań, domów .
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(111) 335323 (220) 2020 02 26 (210) 510662
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 04
(732) alcohol Countermeasure systems (International) Inc ., 
Toronto (Ca)
(540) (znak słowny)
(540) saFIR
(510), (511) 9 urządzenia do testów na obecność alkoholu .

(111) 335324 (220) 2020 02 26 (210) 510668
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) seMPRe FaRBy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saLOnI
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, farby 
podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby antyko-
rozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, la-
kierobejce, emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, 
spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, prepara-
ty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla budownictwa .

(111) 335325 (220) 2020 02 26 (210) 510669
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) JTD InVesTMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, gospodarz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z-eCO eneRgy
(540) 

(591) niebieski, żółty, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .03 .02, 01 .03 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .08, 
26 .01 .16, 26 .05 .04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej w  związku 
z akumulatorami energii fotowoltaicznej, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z falownikami fotowoltaicznymi, usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej w związku z fotowoltaicznymi modułami 
słonecznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z in-
stalacjami fotowoltaicznymi do  wytwarzania energii elektrycznej, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z kalibrowanymi 
referencyjnie ogniwami fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej i  detalicznej w  związku z  komórkami fotowoltaicznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z modułami fotowolta-
icznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z urządze-
niami fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii 
elektrycznej, 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, kon-
serwacja, naprawa i odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, 
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych .

(111) 335326 (220) 2020 02 26 (210) 510674
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) MIeLnICKa BeaTa ZaKłaD OsUsZanIa I ZaBeZPIeCZenIa 
PRZeCIWWILgOCIOWegO eLeKTROOsMOZa III, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blockaqua
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 01 .15 .03, 01 .15 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .12

(510), (511) 11 urządzenia do osuszania, odsalania i odgrzybiania me-
todą elektroosmozy ścian budynków, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, wysyłkowej i  za  pośrednictwem Internetu urządzeń 
do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian 
budynków, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu urzą-
dzeń do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy 
ścian budynków oraz świadczonych usług osuszania, odsalania, od-
grzybiania i izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków oraz usług 
ozonowania pomieszczeń, reklama urządzeń do  osuszania, odsala-
nia i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian budynków, 37 usługi 
osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian bu-
dynków, usługi izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków, usługi 
ozonowania pomieszczeń .

(111) 335327 (220) 2020 02 26 (210) 510679
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) naDsTaWny MaRIUsZ, siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aBaFT senses
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ba-
lerinki [obuwie], bandany, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, 
blezery, bluzki nietoperze, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe z kapturem, body [bielizna], body [odzież], 
body niemowlęce, bojówki, bokserki, bolerka, botki, bryczesy, buty 
damskie, buty do  biegania, buty na  platformie, buty na  wysokim 
obcasie, buty sportowe, buty zimowe, buty dziecięce, chusty, szale 
na  głowę, czapki bejsbolówki, czapki sportowe, czapki wełniane, 
czapki z daszkiem, damskie sukienki na uroczystości, długa bielizna, 
długie kurtki, długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież], dresy, 
dżinsy, eleganckie spodnie, espadryle, futra [odzież], galowa odzież 
wieczorowa, garnitury, getry, golfy, gorset, grube płaszcze, halki 
[odzież], japonki, jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z rajstopami], jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
kaftany, kalosze, kamizelki, kombinezony, kombinezony dla niemow-
ląt i  małych dzieci, kostiumy, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki 
polo, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, 
dla niemowląt i  małych dzieci, kożuchy, krawaty, kurtki, legginsy, 
minispódniczki, mokasyny, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla niemowląt, obuwie dla dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, 
odzież damska, odzież dziecięca, odzież męska, odzież wierzchnia 
dla dzieci, odzież ze skóry, ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, 
pajacyki dla dzieci [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, 
pulowery, sandały, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie dziecięce, 
spódnice, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, tenisówki, 
topy [odzież], trencze, tuniki .

(111) 335328 (220) 2020 02 26 (210) 510684
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) WROŃsKI słaWOMIR Reh4MaT, głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bw
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne wspierające 
równowagę i poruszanie się dla osób niepełnosprawnych .
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(111) 335329 (220) 2020 02 26 (210) 510685
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) WROŃsKI słaWOMIR Reh4MaT, głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 29 .01 .12
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne wspierające 
równowagę i poruszanie się dla osób niepełnosprawnych .

(111) 335330 (220) 2020 02 27 (210) 510710
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) COnsTanCe CaRROL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBO Magic PIgMenT UK Constance Carroll
(540) 

(531) 01 .01 .02, 01 .01 .10, 24 .09 .01, 24 .09 .03, 24 .09 .05, 27 .05 .01, 
27 .05 .10, 27 .05 .23
(510), (511) 3 barwniki do  celów kosmetycznych, środki do  usuwa-
nia lakierów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, farby 
do  włosów, lakiery do  włosów, naklejane ozdoby do  paznokci, kal-
komania ozdobna do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, 
lakiery do  paznokci, kosmetyki do  makijażu, płyny do  pielęgnacji 
włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, olejki do ce-
lów kosmetycznych i perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, per-
fumy, pomadki do ust, puder do makijażu, rzęsy sztuczne, kosmetyki 
do rzęs, szampony, sztuczne paznokcie, środki toaletowe, preparaty 
do  kręcenia włosów, neutralizatory do  trwałej ondulacji, preparaty 
do nadawania połysku, zmywacze do paznokci, odżywki do paznok-
ci, odżywki do włosów, odżywki do ust, płyny pielęgnacyjne, płyny 
do stylizacji, cienie do powiek, palety cieni do powiek, kredki do po-
wiek, tusze do  rzęs, kosmetyki do  brwi, ołówki do  brwi, sztuczne 
brwi, błyszczyki do ust .

(111) 335331 (220) 2020 02 27 (210) 510712
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 27
(732) hasCO TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sPasTyna MaX

(540) 

(591) ciemnoniebieski, różowy, czerwony, jasnoszary
(531) 26 .03 .01, 26 .03 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .04 .02, 26 .04 .22
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, artykuły 
medyczne zawarte w tej klasie, produkty lecznicze, preparaty farma-
ceutyczne, środki przeciwbólowe, środki rozkurczowe .

(111) 335332 (220) 2020 02 27 (210) 510713
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) hasCO TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, szary, różowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .15 .21, 26 .13 .01, 25 .12 .25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby 
medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, środki 
przeciwbólowe, środki rozkurczowe .

(111) 335333 (220) 2020 02 27 (210) 510714
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) hasCO TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sPasTyna
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby 
medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, środki 
przeciwbólowe, środki rozkurczowe .

(111) 335334 (220) 2020 02 27 (210) 510715
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) TesCO (POLsKa) sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dyskontowe ceny zł
(540) 

(591) żółty, biały, czarny, czerwony, szary
(531) 14 .07 .20, 25 .05 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 
27 .05 .03, 27 .05 .23, 29 .01 .15
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(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru lub kartonu, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier higie-
niczny, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, 
plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papie-
rowe, materiały drukowane, materiały do  introligatorstwa, płótno 
introligatorskie, urządzenia i  maszyny do  introligatorstwa [sprzęt 
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do  pisania, biurowe 
maszyny do  stemplowania, materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa-
kowania żywności, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formu-
larze [blankiety, druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze 
celulozy regenerowanej do  owijania, czcionki drukarskie, bloki [ar-
tykuły papiernicze], 25 koszulki, czapki, opaski, 35 administrowanie 
programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bez-
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, faktu-
rowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i  porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie 
stron internetowych w  celach handlowych lub reklamowych, po-
zyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów re-
klamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z  telezakupami, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi marketingowe, usługi w  zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic re-
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia 
biurowego, wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług .

(111) 335335 (220) 2020 02 27 (210) 510716
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) LaBORaTOIRes ThÉa, Clermont-Ferrand (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Blephamed Théa
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kremy ko-
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do  higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty 
do  czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczysz-
czające, żele do  kąpieli, żele nawilżające, żele do  włosów, żele pod 
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, 
żele do  demakijażu, żele do  twarzy, żele do  rąk, żele do  ciała, nie-
lecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, 
maści do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki 
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do dema-
kijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, 
ekstrakty kwiatowe do  perfum, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło 
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, 
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do  konser-
wacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosme-
tyki do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nie-
lecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, bazy 
do perfum kwiatowych, lakiery, środki lotne stosowane jako deter-

genty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, pu-
der do makijażu, pudry zawarte w tej klasie, mieszaniny zapachowe, 
mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciw-
potowe, mydła przeciwpotowe do  stóp, odświeżacze do  ust w  ae-
rozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryj-
nych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne 
do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji 
dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny 
po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone 
detergentami, środki do  czyszczenia zębów, talk, produkty toale-
towe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do  ust, preparaty do  pie-
lęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do  celów kosmetycznych, woda 
zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do  wybielania 
zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt 
domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, 
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje 
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe 
do  celów leczniczych, lecznicze środki do  czyszczenia zębów, sub-
stancje dietetyczne do  celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do  celów farmaceutycznych, żele do  celów farmaceutycznych, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny 
do  celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do  ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do  celów 
medycznych, produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki 
sanitarne do  celów medycznych, plastry, materiały do  plombowa-
nia zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty 
chemiczne do  celów medycznych, preparaty chemiczne do  celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, dodatki odżywcze do  celów 
leczniczych: czopki, kapsułki do  celów farmaceutycznych, kapsułki 
na  lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do  celów farmaceutycznych, pigułki do  celów farmaceutycznych, 
syropy do  użytku farmaceutycznego, tabletki do  celów farmaceu-
tycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobój-
cze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne 
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze .

(111) 335336 (220) 2020 02 27 (210) 510719
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) naPORa KRZysZTOF, Podobin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hubun
(540) 

(591) żółty, brązowy, zielony, pomarańczowy
(531) 03 .07 .24, 03 .07 .19, 03 .07 .15, 02 .09 .01, 08 .01 .18, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, dez-
odoranty dla zwierząt, 5 żywność dietetyczna dla zwierząt, prepa-
raty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, mineralne suple-
menty diety dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, 
preparaty bakteriologiczne do  celów weterynaryjnych, preparaty 
diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, suplementy diety dla 
zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów, tłuszcze do  celów 
weterynaryjnych, 18 uprzęże, chomąta dla koni, czapraki pod siodło, 
derki na konie, kagańce, nakolanniki dla koni, nagłówki do uprzęży, 
obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży, siodła, 
skórzane smycze, strzemiona, uzdy, 20 budy dla zwierząt, domki dla 
ptaków, dystrybutory woreczków na odchody zwierzęce, kojce, po-
duszki dla zwierząt, posłania dla zwierząt, skrzynki lęgowe, ule, 21 
akwaria pokojowe, grzebienie dla zwierząt, klatki dla ptaków, klat-
ki dla zwierząt, koryta dla zwierząt, kuwety dla zwierząt, miski dla 
zwierząt, obrączki dla ptaków, pojemniki na  żywność dla zwierząt, 
rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki dla koni, poidła, pojemniki 
na  nieczystości dla zwierząt, 28 sprzęt wędkarski, wabiki do  myśli-
stwa lub rybołówstwa, więcierze, przynęty do  łowiectwa i wędkar-
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stwa, zabawki dla zwierząt domowych, 31 karmy i pasze dla zwierząt, 
korzenie do spożycia dla zwierząt, liofilizowana przynęta wędkarska, 
napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, żywe przynęty 
dla wędkarstwa, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze 
lecznicze dla zwierząt, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt, zwie-
rzęta żywe .

(111) 335337 (220) 2020 02 27 (210) 510720
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) LaBORaTOIRes ThÉa, Clermont-Ferrand (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Blephamed
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kremy ko-
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do  płukania ust do  celów niemedycznych, płyny do  przemy-
wania pochwy do  higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio-
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza-
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele 
do  demakijażu, żele do  twarzy, żele do  rąk, żele do  ciała, nieleczni-
cze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści 
do  celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
środki do  czyszczenia zębów, barwniki do  celów kosmetycznych, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki 
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do dema-
kijażu, preparaty do  depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, 
ekstrakty kwiatowe do  perfum, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, farby do  celów kosmetycznych, preparaty do  golenia, mydło 
do  golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do  celów kosmetycznych, 
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwa-
cji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do  odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upięk-
szające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod 
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty 
do  kręcenia włosów, ekstrakty z  kwiatów, kwiaty jako baza do  per-
fum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów 
kosmetycznych, preparaty do  makijażu, puder do  makijażu, pudry 
do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetycz-
ne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do  celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, 
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty 
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po  goleniu, pomady 
do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, środki 
do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, 
odświeżacze do  ust, preparaty do  pielęgnacji jamy ustnej, waciki, 
wata do  celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, 
sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, 
produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki 
pomocnicze do  celów medycznych, żywność dietetyczna przysto-
sowana do  celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, maści do  celów farmaceutycznych, 
żele do  celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medycz-
ne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutycz-
ne i  weterynaryjne, środki sanitarne do  celów medycznych, plastry, 
materiały do  plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki 
odkażające, preparaty chemiczne do  celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na  lekarstwa, kapsułki z  opłatków farmaceutycz-
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje 
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów far-

maceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do ce-
lów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki 
bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty anty-
septyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze .

(111) 335338 (220) 2020 02 27 (210) 510721
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) sTeLMaCh BaRBaRa, sTeLMaCh KaMIL eTeRnO  
sPÓłKa CyWILna, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .08, 27 .05 .21, 27 .03 .01, 
27 .03 .11, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 05 .03 .20, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .15, 26 .01 .18
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i  warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, owoce lukrowane, marmo-
lada, miąższ owoców, owoce kandyzowane, owoce konserwowa-
ne, owoce konserwowane w  alkoholu, owoce w  puszkach, chipsy 
owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, 
pektyna do  celów spożywczych, pikle, przecier jabłkowy, przecier 
pomidorowy [koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owo-
cowa [miazga owocowa], sałatki warzywne, soki roślinne do gotowa-
nia, sos żurawinowy [kompot], warzywa konserwowane, warzywa 
w  puszkach, kiszone warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby 
konserwowane, 30 chutney [ostry, gęsty sos], czekolada, galaretki 
owocowe [słodycze], herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mro-
żona, kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa niepalona, ke-
czup [sos], muesli, musy deserowe, pesto [sos], 32 wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoho-
lowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do  lemoniady, nektary 
owocowe, bezalkoholowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syropy do napojów .

(111) 335339 (220) 2020 02 28 (210) 510722
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) RaDłOWsKa eWa aLLIanCe, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prosto z kranu ODKRĘĆ sIĘ na WODĘ
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, brązowy
(531) 01 .15 .15, 26 .02 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 filtry do  użytku przemysłowego i  domowego, insta-
lacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powie-
trza, filtry do kawy elektryczne, filtry do oczyszczalników wody, filtry 
do oczyszczaczy powietrza, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], 
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filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry do uzdat-
niania wody, elektryczne filtry do  oczyszczania wody przeznaczone 
do użytku domowego, chłodzące automaty do napojów, elektryczne 
podgrzewacze wody do sporządzania napojów, elektryczne podgrze-
wacze napojów, elektryczne podgrzewacze do  napojów, urządzenia 
do chłodzenia napojów, urządzenia do podgrzewania napojów, butelki 
do filtracji wody sprzedawane puste, dystrybutory wody, dystrybutory 
powietrza, dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, filtry do sa-
nitarnych dystrybutorów wody, urządzenia do produkcji lodu i dystry-
butory automatyczne w  jednym, jonizatory do  oczyszczania powie-
trza, jonizatory wody, urządzenia do dystrybucji wody [automatyczne], 
urządzenia do dystrybucji wody, pitniki, fontanny, fontanny-umywalki, 
osprzęt do fontann, fontanny wodne, fontanny wewnętrzne, ekspresy 
do kawy, elektryczne, kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych eks-
presów do kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy, ekspresy do kawy 
espresso, elektryczne filtry do kawy, elektryczne warniki do kawy, elek-
tryczne zaparzacze do kawy, instalacje automatyczne do przyrządza-
nia kawy, maszyny do palenia kawy, urządzenia do zmiękczania wody, 
instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania 
wody, zmiękczacze wody, kurki [krany], kurki mieszające [krany], wo-
dooszczędne krany, wylewki kranów, urządzenia do uzdatniania wody 
z kranu, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, handel hurtowy 
i detaliczny, w tym internetowy w zakresie urządzeń do dystrybucji i/
lub filtrowania wody, handel hurtowy i detaliczny, w tym internetowy 
w zakresie urządzeń do ogrzewania lub chłodzenia wody, handel hur-
towy i detaliczny, w tym internetowy w zakresie urządzeń do uzdat-
niania lub zmiękczania wody, handel hurtowy i  detaliczny, w  tym 
internetowy w zakresie pitników, handel hurtowy i detaliczny, w tym 
internetowy w  zakresie ekspresów do  kawy, handel hurtowy i  deta-
liczny, w tym internetowy w zakresie akcesoriów, części i podzespo-
łów oraz materiałów eksploatacyjnych do  urządzeń przeznaczonych 
do  dystrybucji i/lub filtrowania wody oraz ekspresów do  kawy, 37 
montaż instalacji do zmiękczania wody, montaż zmiękczaczy wody, in-
stalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 
usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, konserwacja 
instalacji do zaopatrywania w wodę, naprawa urządzeń do oczyszcza-
nia wody, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia 
w wodę, udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją gazowych podgrzewaczy wody .

(111) 335340 (220) 2020 02 27 (210) 510724
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) ZaKłaD FaRMaCeUTyCZny aMaRa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMaRa CynKOKReM
(540) 

(591) biały, czarny, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne na bazie cynku, maski kosmetycz-
ne na bazie cynku, mydła na bazie cynku, żele na bazie cynku, 5 lecz-
nicze preparaty toaletowe, mydła lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne na bazie cynku, żele do masażu na bazie cynku .

(111) 335341 (220) 2020 02 27 (210) 510725
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) sTanIsZeWsKI MaRCIn, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skysupport
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 18 .05 .03, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 45 doradztwo prawne, opiniowanie i ekspertyzy z zakre-
su prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie 
informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz praw-
nych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w za-
kresie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nie-
ruchomości, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażu, 
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów sądowych, 
usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi 
prawne pro bono, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi rejestra-
cyjne (prawne), usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie 
doradztwa prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzyga-
nia sporów [usługi prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne], usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi doradcze związane z prawami kon-
sumenta [doradztwo prawne], usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i re-
jestracją firm, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich .

(111) 335342 (220) 2020 02 27 (210) 510729
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 27
(732) KOsZeLa MaTeUsZ ROLLO KeBaB, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLO KeBaB
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 01 .15 .23, 08 .05 .01, 08 .05 .02, 08 .05 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie punktu małej 
gastronomii, restauracja fast food, prowadzenie barów, barów szyb-
kiej obsługi, snack-barów, barów sałatkowych, barów samoobsłu-
gowych, prowadzenie punktu małej gastronomii specjalizującej się 
w przygotowaniu kebabu, przygotowywanie posiłków i dań na za-
mówienie, organizowanie i  obsługa bankietów, przyjęć i  imprez 
okolicznościowych w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, wy-
najmowanie sal na posiedzenia, narady, dostawa posiłków i dań pod 
wskazany adres, catering .

(111) 335343 (220) 2020 02 27 (210) 510730
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) ZaKłaD FaRMaCeUTyCZny aMaRa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMaRa CynKOKReM gO
(540) 

(591) biały, czarny, różowy
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne na bazie cynku, maski kosmetycz-
ne na bazie cynku, mydła na bazie cynku, żele na bazie cynku, 5 lecz-
nicze preparaty toaletowe, mydła lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne na bazie cynku, żele do masażu na bazie cynku .

(111) 335344 (220) 2020 02 27 (210) 510733
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 27
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(732) aMTRa-ROMeJKO I sULŻyCKI sPÓłKa JaWna,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sKaRBy KaMBODŻy Premium Quality
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 06 .07 .08, 06 .07 .25, 06 .19 .01, 06 .19 .16, 
26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 35 usługi importu i usługi prowadzenia sprzedaży w za-
kresie: przypraw, owoców, ryżu, tekstyliów, wyrobów z  bambusa, 
wyrobów z kokosów .

(111) 335345 (220) 2020 02 27 (210) 510734
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) JURKIeWICZ MIKOłaJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gBs dobrze jest!
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy 
diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, białkowe suplemen-
ty diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
żywność dietetyczna do  celów leczniczych, błonnik pokarmowy, 
preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe do  ce-
lów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do  celów leczni-
czych, wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające 
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające 
opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opa-
trunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 
30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa z  dodatkami, substytuty kawy, 
herbata wszelkiego rodzaju herbata z  dodatkami, herbata z  żeń-
szeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, 
ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przeką-
ski na  bazie zbóż, przekąski na  bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, 
wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na  bazie ryżu, 
dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetwo-
rzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, 
jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje na  bazie kakao, dodatki 
smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy 
deserowe, pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub 
bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy 
mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo słodowe, drinki 
na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify, napoje bezalkoholowe, 
napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteina-
mi, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energety-
zujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie 
owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzyw-
ne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje o  smaku 
kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody 
gazowane, wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źró-
dlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napo-
jów, syropy do napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
także za pomocą globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, 
w  zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności 
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół leczniczych, 
wód mineralnych do celów medycznych, środków wspomagających 
odchudzanie, środków zmniejszających apetyt, środków wspomaga-
jących opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów, 
materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do ką-
pieli mineralnych, piwa, piwa słodowego, drinków na  bazie piwa, 

cydru bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych, 
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych 
proteinami, napojów dla sportowców zawierających elektrolity, na-
pojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witamini-
zowanych, napojów na  bazie owoców, napojów na  bazie warzyw, 
soków, soków owocowych, soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, 
napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazo-
wanych, toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku 
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowa-
nych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mine-
ralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów 
do produkcji napojów, syropów do napojów, usługi reklamowe, mar-
ketingowe, promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej 
wymienionych towarów .

(111) 335346 (220) 2020 02 28 (210) 510762
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) gReeK TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIenT TasTe asIan FOOD
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 07 .03 .11, 24 .17 .02, 01 .03 .02, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 
26 .04 .16, 26 .04 .22, 29 .01 .13
(510), (511) 29 pulpy owocowe, mleko kokosowe, imbir marynowany, 
pędy bambusa suszone, pędy bambusa w zalewie, mini kolby kuku-
rydzy w zalewie, 30 sos ostrygowy, sos sojowy, sos teriyaki, 31 świeże 
pędy bambusa, świeży imbir, świeże mini kolby kukurydzy .

(111) 335347 (220) 2020 03 01 (210) 510773
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) KIeDZIUCh PIOTR ZIeLOny TaLeRZ, Chmielarze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wegałki
(510), (511) 30 jadalne lody owocowe, jogurt mrożony jako lody spo-
żywcze, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, lody, lody 
aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody 
mleczne-lody, lody na bazie jogurtu-lody jako główny składnik, lody 
na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody owoco-
we w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody typu san-
dwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne 
o  smaku owocowym w  postaci lizaków, lody wodne-sorbety, lody 
z  owocami, lody zawierające czekoladę, mieszanki na  sorbety-lody, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy 
zawierające lody-affogato, owocowe lody, sorbety jako lody, sorbety-
-lody wodne, sorbety-wodne lody, spożywcze lody, wegańskie lody .

(111) 335348 (220) 2020 02 28 (210) 510778
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 29
(732) PIsKOReK anDRZeJ, nowa Wieś (PL);
PIsKOReK aDaM, nowa Wieś (PL);
PIsKOReK anTOnI, nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piskorek 1938
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(540) 

(591) brązowy, pomarańczowy, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .15, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 
27 .07 .01, 05 .07 .02
(510), (511) 30 kawa, czekolada, produkty zbożowe, batoniki zbożo-
we, potrawy na bazie mąki, makarony, żur, zakwas, żurek na zakwa-
sie, barszcz czerwony na  zakwasie, barszcz biały, wyroby piekarni-
cze, pieczywo pszenne i żytnie, chleb, chleb bezdrożdżowy, chlebki 
w formie miseczek do żurku, chleb na zakwasie, kwas chlebowy, za-
czyn z drożdży, bułki na rozczynie, bułeczki słodkie, pieczywo imbi-
rowe, bułka tarta, chipsy, ciasta, ciasta mączne, drożdżówki, mięso 
w cieście, mięso zapiekane w cieście, gofry, kluski, gotowe potrawy 
na  bazie klusek, przekąski zbożowe, ciastka, ciasteczka, herbatniki, 
suchary, pizza, kanapki, pierożki na  bazie mąki, tarty (z  owocami), 
wyroby cukiernicze, dekoracje cukiernicze do ciast, chałwa, piernik, 
wyroby cukiernicze na  bazie owsa, napoje na  bazie zakwasu, żyw-
ność na bazie mąki, mąka, kasze spożywcze, przyprawy, ocet piwny, 
miód, lody, 35 handel detaliczny i  hurtowy związany z  artykułami 
spożywczymi, reklama, informacja handlowa, udzielanie porad kon-
sumentom, telemarketing, reklama prasowa, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, 43 usługi gastro-
nomiczne: prowadzenie barów, bufetów, restauracji, stołówek, ba-
rów szybkiej obsługi jako snack-bary, przygotowywanie żywności 
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, podawanie potraw i na-
pojów, usługi cateringowe .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335349 (220) 2020 02 28 (210) 510779
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) TVn sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Usta usta
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i  filmowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, D/D, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputero-
we, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder 
i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-
strator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, ante-
ny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i  urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-

nym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organi-
zacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
usługi produkcji audycji i  filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów i  wystaw handlo-
wych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności go-
spodarczej, podatków, pozyskiwanie i  przekazywanie informacji 
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospo-
darczej i  handlowej, usługi prowadzenia sklepu i  hurtowni wielo-
branżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi 
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, 
nagrań 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 sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajni-
ków sygnału naziemnego, kablowego i  satelitarnego, odbiorników 
telewizyjnych i  radiowych, odbiorników telewizyjnych i  radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, 
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i  nagrywarkę do  zapisywania progra-
mów telewizyjnych i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, 
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki 
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek 
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galan-
teria odzieżowa damska i  męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, 
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkol-
ne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, or-
ganizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca-
ki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, po-
krowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 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 perfumowane i  perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agen-
cji informacyjnej: zbieranie i  rozpowszechnianie informacji, usługi 
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fa-
bularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z inte-
raktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i  radiowej, 
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, or-
ganizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału 
cyfrowego, rozpowszechniania programów i  informacji za  pośred-
nictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-za-
kres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-
nych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestni-
czenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z  jednoczesnym przekazywaniem informacji od  i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej 
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi prze-
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kazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które 
mają być nagrywane, usługi emisji i  transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki i  konkursów, usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu 
do  stron www za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i  usługi kon-
sultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie do-
stępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty 
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych 
www, dostarczanie dostępu do  plików w  formacie elektronicznym 
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmo-
wych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbio-
ru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od-
biorników radiowych i  telewizyjnych, urządzeń do  kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie do-
stępu do sieci Lan-przesyłanie danych z  i do sieci lokalnej jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja au-
dycji z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostarczanie dostępu do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapi-
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, 
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wy-
najmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produk-
cji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i  innych materiałów drukowa-
nych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi 
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawar-
te w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów kompute-
rowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawar-
te w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzi-
nie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące 
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług 
medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usłu-
gi udostępniania czasu dostępu do  sieci Internet-kawiarenka inter-
netowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynaro-
dowych serwisów i  portali internetowych, usługi dostarczania 
dostępu do serwerów internetowych .

(111) 335350 (220) 2020 02 28 (210) 510780
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) TVn sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) szadź
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i  filmowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kompute-
rowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-

łów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder 
i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-
strator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, ante-
ny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i  urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-
nym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organi-
zacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
usługi produkcji audycji i  filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów i  wystaw handlo-
wych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności go-
spodarczej, podatków, pozyskiwanie i  przekazywanie informacji 
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospo-
darczej i  handlowej, usługi prowadzenia sklepu i  hurtowni wielo-
branżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi 
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, 
nagrań 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 sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajni-
ków sygnału naziemnego, kablowego i  satelitarnego, odbiorników 
telewizyjnych i  radiowych, odbiorników telewizyjnych i  radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, 
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i  nagrywarkę do  zapisywania progra-
mów telewizyjnych i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, 
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki 
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek 
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galan-
teria odzieżowa damska i  męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, 
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkol-
ne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, or-
ganizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca-
ki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, po-
krowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 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 perfumowane i  perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agen-
cji informacyjnej: zbieranie i  rozpowszechnianie informacji, usługi 
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania 
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programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i  fa-
bularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z inte-
raktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i  radiowej, 
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, or-
ganizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału 
cyfrowego, rozpowszechniania programów i  informacji za  pośred-
nictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-za-
kres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-
nych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania 
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestni-
czenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z  jednoczesnym przekazywaniem informacji od  i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej 
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi prze-
kazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które 
mają być nagrywane, usługi emisji i  transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki i  konkursów, usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu 
do  stron www za  pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i  usługi kon-
sultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie do-
stępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty 
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych 
www, dostarczanie dostępu do  plików w  formacie elektronicznym 
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmo-
wych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbio-
ru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od-
biorników radiowych i  telewizyjnych, urządzeń do  kodowania 
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie do-
stępu do sieci Lan-przesyłanie danych z  i do sieci lokalnej jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te-
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja au-
dycji z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki 
i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostarczanie dostępu do  tych usług edukacyjnych i  rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, 
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego za-
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z  preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od-
biorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i  obrazu 
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez In-
ternet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organi-
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych . publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for-
mie elektronicznej, udostępnianie ich  w  sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej 
zawarte w  tej klasie, 42 opracowywanie i  wdrażanie programów 
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowe-
go zawarte w  tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i  prowa-
dzenie badań w  dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie 
badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożenio-
we dotyczące opracowywania i  wdrażania nowych technologii 
w  dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i  przekazywanie 
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Inter-
net-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajo-
wych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi 
dostarczania dostępu do serwerów internetowych .

(111) 335351 (220) 2020 02 28 (210) 510783
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 11
(732) aLPha PhaRMaCeUTICaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)

(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .11 .12, 26 .03 .06, 28 .07 .99, 29 .01 .01
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, prepa-
raty do pielęgnacji zębów, środki perfumeryjne i zapachowe, prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, dezodoranty i antyper-
spiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do  włosów, kosmetyki: kremy, balsamy, płyny, toniki, pianki, olejki, 
mleczka, pudry, maseczki, szminki, kremy dermatologiczne inne niż 
lecznicze, maści do  celów kosmetycznych, kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, kosmetyki do makijażu, preparaty do kąpieli, 
preparaty do  depilacji i  golenia, preparaty do  prania, 5 suplemen-
ty diety i  preparaty dietetyczne, dietetyczna żywność i  substancje 
do celów leczniczych i weterynaryjnych, suplementy żywnościowe, 
mineralne suplementy diety dla ludzi, probiotyki (suplementy), pre-
paraty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzyma-
niu naturalnej równowagi flory w  układzie trawiennym, odżywcze 
suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi nie prze-
znaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób 
o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające ka-
zeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety dla niemowląt, sub-
stancje dietetyczne dla niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko 
w  proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla 
niemowląt, preparaty dla niemowląt nie  zawierające laktozy, pre-
paraty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do  stosowania jako su-
plementy diety, substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne 
przeznaczone do  użytku medycznego lub weterynaryjnego, pro-
dukty farmaceutyczne, medyczne i  weterynaryjne, farmaceutyki 
i  naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higienicz-
ne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, leki dla ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, le-
karstwa przeciw zaparciem, leki do  celów stomatologicznych, leki 
pomocnicze (wspierające) do  celów medycznych, leki wzmacniają-
ce, lekarstwa na  kaszel, preparaty medyczne, preparaty medyczne 
do  odchudzania, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, 
produkty dietetyczne do celów medycznych, preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze przystosowa-
ne do celów medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetycz-
ne substancje przystosowane do  celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, zioła 
lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, toniki do celów medycznych, maści do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, na-
pary lecznicze, lecznicze napoje mineralne, herbata ziołowa (napoje 
lecznicze), herbata odchudzająca do  celów medycznych, lecznicze 
wyciągi ziołowe do  celów medycznych, wody mineralne do  celów 
medycznych, olejki lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, 
sole do  celów medycznych, syrop na  kaszel, syropy do  użytku far-
maceutycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
środku sanitarne do celów medycznych, środki sanitarne stosowane 
w higienie osobistej inne niż toaletowe, intymne preparaty nawilża-
jące, środki do higieny intymnej dla kobiet, mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, szampony 
lecznicze, lecznicze pudry do ciała, lecznicze pudry do stóp, lecznicze 
pudry dla niemowląt, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, pre-
paraty farmaceutyczne, kremy do rąk do celów medycznych, kremy 
do użytku dermatologicznego, maści o właściwościach leczniczych, 
produkty higieniczne dla kobiet, balsamy do  użytku medycznego, 
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balsamy do  celów farmaceutycznych, krople do  oczu, uszu i  nosa, 
plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowa-
nia zębów, woski dentystyczne, pieluchy dla dzieci i osób nietrzyma-
jących moczu, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych .

(111) 335352 (220) 2020 02 28 (210) 510786
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) sMaRTeCh IT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) signOnThego
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania i progra-
mów komputerowych, aktualizacja i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizacja i  projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania do  smartfonów, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, aktualizacja programów komputerowych, 
aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z  pro-
jektowaniem i  opracowywaniem sprzętu i  oprogramowania kom-
puterowego, dostarczanie informacji związanych z  projektowaniem 
i  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, edycja pro-
gramów komputerowych, integracja oprogramowania komputero-
wego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
systemów i  sieci komputerowych, opracowanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i  tworzenie komputerowych pro-
gramów przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania 
do  bezpiecznych operacji w  sieci, opracowywanie oprogramowa-
nia do  przetwarzania obrazu, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie platform komputerowych, opra-
cowywanie programów do  danych, opracowywanie programów 
do  komputerów, opracowywanie danych do  przetwarzania danych, 
opracowywanie sprzętu do konwertowania danych i treści multime-
dialnych z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania, oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), 
oprogramowanie komputerowe (projektowanie), pisanie i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie opro-
gramowania komputerowego, pisanie programów do przetwarzania 
danych, pisanie programów komputerowych, programowanie apli-
kacji multimedialnych, programowanie oprogramowania operacyj-
nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, opracowywanie sprzętu przeznaczonego 
do  kompresji i  dekompresji treści multimedialnych, programowa-
nie oprogramowania do  importowania danych i  zarządzania nimi, 
programowanie oprogramowania do  platform internetowych, 
programowanie oprogramowania komputerowego do  odczytu, 
transmisji i  organizowania danych, projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do opracowywania tekstów, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania w  chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
w  dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i  opracowywanie 
programów do  przetwarzania danych, projektowanie i  opracowy-
wanie programów do przetwarzania obrazu, projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i  rozwój sprzętu 
komputerowego i  oprogramowania, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie programów do  przetwarzania 
danych, projektowanie programów komputerowych, projekto-
wanie sprzętu do  przetwarzania sygnałów cyfrowych, tworzenie 
programów do  przetwarzania danych, tworzenie programów kom-
puterowych do  przetwarzania danych, tworzenie programów kom-
puterowych, tworzenie, uaktualnienie i adaptacja programów kom-
puterowych, usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi 
pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania programów 
komputerowych, usługi projektowania dotyczące programów kom-
puterowych, usługi projektowania oprogramowania komputerowe-
go, usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych, usługi 
w  zakresie integracji systemów komputerowych, usługi w  zakresie 
pisania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projek-
towania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, 
usługi w zakresie redagowania programów komputerowych .

(111) 335353 (220) 2020 02 28 (210) 510787
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) sMaRTeCh IT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) signOnThego
(540) 

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 20 .01 .03
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania i progra-
mów komputerowych, aktualizacja i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizacja i  projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, aktualizacja programów komputerowych, 
aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z  pro-
jektowaniem i  opracowywaniem sprzętu i  oprogramowania kom-
puterowego, dostarczanie informacji związanych z  projektowanie 
i  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, edycja pro-
gramów komputerowych, integracja oprogramowania komputero-
wego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
systemów i  sieci komputerowych, opracowanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych pro-
gramów przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania 
do  bezpiecznych operacji w  sieci, opracowywanie oprogramowa-
nia do  przetwarzania obrazu, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie platform komputerowych, opra-
cowywanie programów do  danych, opracowywanie programów 
do komputerów, opracowywanie danych do przetwarzania danych, 
opracowywanie sprzętu do  konwertowania danych i  treści mul-
timedialnych z  i  na  inne protokoły, opracowywanie sprzętu kom-
puterowego i  oprogramowania, oprogramowanie komputerowe 
(aktualizacja), oprogramowanie komputerowe (projektowanie), 
pisanie i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie progra-
mów do  przetwarzania danych, pisanie programów komputero-
wych, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, opracowy-
wanie sprzętu przeznaczonego do  kompresji i  dekompresji treści 
multimedialnych, programowanie oprogramowania do  importo-
wania danych i  zarządzania nimi, programowanie oprogramowa-
nia do  platform internetowych, programowanie oprogramowania 
komputerowego do  odczytu, transmisji i  organizowania danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do opracowywania tekstów, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania 
sieci do  przetwarzania w  chmurze obliczeniowej, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
projektowanie i  opracowywanie programów do  przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania 
obrazu, projektowanie i  rozwój oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
programów do  przetwarzania danych, projektowanie programów 
komputerowych, projektowanie sprzętu do  przetwarzania sygna-
łów cyfrowych, tworzenie programów do  przetwarzania danych, 
tworzenie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
tworzenie programów komputerowych, tworzenie, uaktualnienie 
i adaptacja programów komputerowych, usługi aktualizacji progra-
mów komputerowych, usługi pisania oprogramowania komputero-
wego, usługi pisania programów komputerowych, usługi projekto-
wania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowania 
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oprogramowania komputerowego, usługi w  zakresie aktualizacji 
programów komputerowych, usługi w zakresie integracji systemów 
komputerowych, usługi w  zakresie pisania oprogramowania kom-
puterowego, usługi w  zakresie projektowania oprogramowania 
do elektronicznego przetwarzania danych, usługi w zakresie redago-
wania programów komputerowych .

(111) 335354 (220) 2020 02 28 (210) 510790
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) ZaWaDa WIOLeTTa MaLU MaLU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MaLU MaLU WIOLeTTa ZaWaDa
(540) 

(591) złoty, czarny, biały, szary
(531) 26 .04 .02, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 41 stylizacja paznokci-szkolenia, manicure, pedicure, 
szkolenia kosmetyczne, fryzjerskie, 44 zabiegi pielęgnacyjne dłoni 
i  stóp, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, usługi pielęgnacyjne stóp 
i dłoni, usługi kosmetyczne ciała i włosów, porady kosmetyczne, fry-
zjerskie, usługi stylizacji wizerunku .

(111) 335355 (220) 2020 03 02 (210) 510797
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) KULPa DanUTa MODDanO, nowy sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) moddano
(510), (511) 18 aktówki, dyplomatki, etui z imitacji skóry, kopertówki, 
kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, portfele, teczki, torby, torebki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie wyrobów 
rymarskich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami ka-
letniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami kalet-
niczymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
wyrobów kaletniczych .

(111) 335356 (220) 2020 02 28 (210) 510799
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) ZaWaDa WIOLeTTa MaLU MaLU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaLU MaLU WIOLeTTa ZaWaDa
(510), (511) 41 usługi szkolenia: stylizacja paznokci, manicure, pedi-
cure, kosmetyczne, fryzjerskie, 44 zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, 
zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, usługi pielęgnacyjne stóp i  dłoni, 
zabiegi kosmetyczne ciała, włosów, porady kosmetyczne fryzjerskie, 
usługi stylizacji wizerunku .

(111) 335357 (220) 2020 02 28 (210) 510800
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) IZOBUD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łąki Kozielskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multibit
(510), (511) 17 farby izolacyjne, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izo-
lacyjne taśmy, tkaniny, materiały ognioodporne, materiały ciepło-
chronne, wełna mineralna, materiały uszczelniające, wata szklana 
do  izolacji, żywice sztuczne i  syntetyczne, materiały wyściełające 
z  gumy lub tworzyw sztucznych, 19 bitumiczne powłoki dachowe, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, pokrycia dachowe, 
gonty, papa, taśmy smołowane dla budownictwa .

(111) 335358 (220) 2020 02 28 (210) 510801
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 29
(732) gT IT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łańcut (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KeRnaU Witaj w domu
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie kupować i oglądać w sklepach, a tak-
że za pośrednictwem Internetu następujące towary: sprzęt gospodar-
stwa domowego, a w szczególności: miksery elektryczne do celów do-
mowych, młynki domowe elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, 
czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, frytkownice elek-
tryczne, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki mikrofalowe, lodówki, 
palniki kuchenek, pralki, piekarniki, rożen kuchenny, szybkowary .

(111) 335359 (220) 2020 02 28 (210) 510805
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) gOIK aDaM, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COnTRaKT MaTeRIaLs
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, czarny
(531) 24 .15 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 lasery, nie do celów medycznych, 35 reklama, zarządza-
nie w działalności gospodarczej, prace biurowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich .

(111) 335360 (220) 2020 02 28 (210) 510807
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) gRZyB łUKasZ CaRBOPOL, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROCK CUBe
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, bry-
kiety węglowe, brykiety z  torfu paliwo, brykiety z  węgla drzewne-
go, drewno brykiety, drewno opałowe, podpałka w płynie do węgla 
drzewnego, produkty na  bazie węgla drzewnego do  użytku jako 
paliwo, węgiel drzewny paliwo, węgiel drzewny do  trybularzy, wę-
giel drzewny do fajek wodnych, węgiel drzewny do kadzideł, 34 ust-
niki do cygarniczek, bloczki bibułki papierosowej, cygara, gilotynki 
do  cygar, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, ustniki do  cygarniczek, 
fajki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, filtry do papie-
rosów, tytoń aromatyzowany, tytoń hookah, zioła do palenia, przy-
bory dla palaczy .

(111) 335361 (220) 2020 03 02 (210) 510809
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) KaRasIŃsKI MIChał, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kosa Śmierci
(510), (511) 41 prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, 
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wy-
stępy zespołów muzycznych na  żywo, usługi rozrywkowe, usługi 
rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe dostar-
czające rozrywkę w  postaci występów na  żywo, usługi rozrywkowe 
na  żywo, usługi rozrywkowe świadczone za  pośrednictwem radia, 
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone 
przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe świadczone przez muzycz-
ną grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, 
usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe 
świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe telewizyj-
ne i radiowe, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-
line, usługi rozrywkowe w formie wideo, usługi rozrywkowe w postaci 
pokazów w parkach rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci produkcji 
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estradowej i kabaretu, usługi rozrywkowe w postaci występów kon-
certowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych .

(111) 335362 (220) 2020 02 28 (210) 510811
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) sMaRTeCh IT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) signOnThego
(540) 

(531) 20 .01 .03, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania i progra-
mów komputerowych, aktualizacja i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, aktualizacja i  projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, aktualizacja programów komputerowych, 
aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z  pro-
jektowaniem i  opracowywaniem sprzętu i  oprogramowania kom-
puterowego, dostarczanie informacji związanych z  projektowanie 
i  opracowywaniem oprogramowania komputerowego, edycja pro-
gramów komputerowych, integracja oprogramowania komputero-
wego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
systemów i  sieci komputerowych, opracowanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych pro-
gramów przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania 
do  bezpiecznych operacji w  sieci, opracowywanie oprogramowa-
nia do  przetwarzania obrazu, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie platform komputerowych, opra-
cowywanie programów do  danych, opracowywanie programów 
do komputerów, opracowywanie danych do przetwarzania danych, 
opracowywanie sprzętu do  konwertowania danych i  treści mul-
timedialnych z  i  na  inne protokoły, opracowywanie sprzętu kom-
puterowego i  oprogramowania, oprogramowanie komputerowe 
(aktualizacja), oprogramowanie komputerowe (projektowanie), 
pisanie i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie progra-
mów do  przetwarzania danych, pisanie programów komputero-
wych, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, opracowy-
wanie sprzętu przeznaczonego do  kompresji i  dekompresji treści 
multimedialnych, programowanie oprogramowania do  importo-
wania danych i  zarządzania nimi, programowanie oprogramowa-
nia do  platform internetowych, programowanie oprogramowania 
komputerowego do  odczytu, transmisji i  organizowania danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do opracowywania tekstów, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania 
sieci do  przetwarzania w  chmurze obliczeniowej, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
projektowanie i  opracowywanie programów do  przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania 
obrazu, projektowanie i  rozwój oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
programów do  przetwarzania danych, projektowanie programów 
komputerowych, projektowanie sprzętu do  przetwarzania sygna-
łów cyfrowych, tworzenie programów do  przetwarzania danych, 
tworzenie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
tworzenie programów komputerowych, tworzenie, uaktualnienie 
i adaptacja programów komputerowych, usługi aktualizacji progra-
mów komputerowych, usługi pisania oprogramowania komputero-

wego, usługi pisania programów komputerowych, usługi projekto-
wania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi w  zakresie aktualizacji 
programów komputerowych, usługi w zakresie integracji systemów 
komputerowych, usługi w  zakresie pisania oprogramowania kom-
puterowego, usługi w  zakresie projektowania oprogramowania 
do elektronicznego przetwarzania danych, usługi w zakresie redago-
wania programów komputerowych .

(111) 335363 (220) 2020 02 28 (210) 510812
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) CROWDWay sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Crowdway
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalno-
ści gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w  zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
doradcze w  zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczące rekla-
my, usługi doradcze dotyczące promocji, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyj-
ne, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi 
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi konsultacyjne i do-
radcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze w zakresie 
strategii w działalności gospodarczej, 36 analizy finansowe, crowd-
funding, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosz-
torysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, powiernic-
two, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratal-
ne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usłu-
gi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finan-
sami, zarządzanie nieruchomością, zbiorki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i  dotyczące zarządzania, usługi 
doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze doty-
czące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakre-
sie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, 
usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane 
z  inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, 
usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi zbierania funduszy za po-
średnictwem strony crowdfunding .

(111) 335364 (220) 2020 02 28 (210) 510813
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) MIasTO ZĄBKI, Ząbki (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miasto Ząbki tu rodzi się przyszłość
(540) 

(591) żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 26 .03 .04, 29 .01 .14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, publikacje drukowane, ulotki, 
biuletyny informacyjne, karty, materiały drukowane, periodyki, 35 
marketing ukierunkowany, produkcja filmów reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia-
nie reklam, usługi marketingowe, usługi public relations, tworzenie 
tekstów reklamowych, 41 dystrybucja filmów, fotografia, fotorepor-
taże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o  rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji elektronicznej, organizowanie i  prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie zawodów sportowych, organi-
zowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, wystawianie spektakli na żywo .

(111) 335365 (220) 2020 03 02 (210) 510814
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 11
(732) BRaCIsZeWsKI MIChał eCOLaM, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecolam
(540) 

(591) szary, żółty, jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i  łazienkowe oraz armatura wod-
no-kanalizacyjna .

(111) 335366 (220) 2020 02 28 (210) 510815
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) gOIK aDaM, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COnTRaKT-MaTeRIaLs
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski, czarny
(531) 24 .15 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 lasery, nie do celów medycznych, 35 reklama, zarządza-
nie w działalności gospodarczej, prace biurowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich .

(111) 335367 (220) 2020 02 28 (210) 510819
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) Wg InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wg InVesTMenTs

(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 36 finansowanie projektów budowlanych, finansowanie 
projektów deweloperskich, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, administrowanie nieruchomościami, administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo 
w  dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w  zakresie nieru-
chomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, fi-
nansowanie nieruchomości, finansowanie projektów budowlanych, 
finansowanie projektów deweloperskich, inwestowanie kapitału 
w  nieruchomości, inwestowanie w  nieruchomości, organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w  zakupie nierucho-
mości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie 
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem 
i  sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi nabywania nieruchomości, usługi 
w  zakresie nieruchomości, usługi w  zakresie zarządzania nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w  zakresie budynków handlowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w  zakresie kompleksów budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
wych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami 
mieszkalnymi, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, 37 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, 
budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na za-
mówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nie-
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie domów, 
budowanie nieruchomości, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi 
doradcze w  zakresie budowania, usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, usługi zarządzania budową, zarządzanie projektem 
budowy, 42 opracowywanie projektów budowlanych, planowanie 
[projektowanie] budynków, projektowanie budowlane, projektowa-
nie budynków, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie 
projektowania budynków .

(111) 335368 (220) 2020 02 28 (210) 510822
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) KMg InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaPeLLa ResTaURanT & LOBBy LOUnge
(540) 

(531) 24 .17 .99, 27 .05 .01
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, 
lodziarnie, oferowanie żywności i  napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, puby, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-ba-
ry, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów 
piwnych, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi ogródków 
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piwnych, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów .

(111) 335369 (220) 2020 02 28 (210) 510824
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) DOBRZyŃsKI aDaM PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLOWO-
UsłUgOWe TegRO aDaM DOBRZyŃsKI IMPORT eXPORT,  
gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) saFeTICULT
(540) 

(531) 26 .03 .04, 26 .03 .24, 26 .01 .10, 24 .15 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane 
w przemyśle .

(111) 335370 (220) 2020 02 28 (210) 510829
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) DOBRZyŃsKI aDaM PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLOWO-
UsłUgOWe TegRO aDaM DOBRZyŃsKI IMPORT eXPORT,  
gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saFeTICULT
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane 
w przemyśle .

(111) 335371 (220) 2020 03 02 (210) 510853
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOLesłaW PRUs
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje 
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina .

(111) 335372 (220) 2020 03 02 (210) 510858
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) gMC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gMC sp . z o .o . FaBRyKa BOMBeK
(540) 

(591) brązowy, złoty
(531) 26 .01 .01, 26 .03 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 20 dekoracje wiszące (ozdoby), 21 ozdobne kule szklane, 
wyroby szklane malowane, 28 ozdoby choinkowe (z wyjątkiem arty-
kułów oświetleniowych i słodyczy) .

(111) 335373 (220) 2020 03 02 (210) 510860
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) TRZÓPeK ROBeRT COOK IT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) B
(540) 

(531) 01 .01 .25, 27 .05 .21, 26 .13 .25
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi doradcze w zakresie sztu-
ki kulinarnej, usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, usługi kateringowe .

(111) 335374 (220) 2020 03 02 (210) 510861
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POłanIeCKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje 
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina .

(111) 335375 (220) 2020 03 02 (210) 510864
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) seVeR TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÊVes
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież, odzież wieczorowa, odzież gotowa, odzież co-
dzienna sukienki damskie, damskie sukienki na  uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, sukienki ciążowe, gotowa odzież wieczoro-
wa, galowa odzież wieczorowa, suknie koktajlowe, spodnie, dżinsy, 
bluzki, swetry, koszule, koszulki z krótkim rękawem, garnitury dam-
skie, kostiumy dla kobiet, okrycia wierzchnie, bielizna, obuwie, akce-
soria na szyję, nakrycia głowy, dzianina (odzież), odzież codzienna .

(111) 335376 (220) 2020 03 02 (210) 510865
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 01
(732) PaKPLUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Orla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Old Polish Vodka WÓDKa POLsKIe ŻyTO WyRÓB 
JeDnORODny
(540) 

(531) 05 .07 .02, 25 .01 .15, 25 .03 .01, 26 .01 .02, 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfika-
cji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego 
Polska wódka/Polish Vodka .
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(111) 335377 (220) 2020 03 02 (210) 510866
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) RUCKZUCK .BIZ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIDOMO
(540) 

(591) fioletowy, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26 .07 .25, 26 .02 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu 
elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w  związku z  nastę-
pującymi towarami: drzwi do mebli, drzwi metalowe, drzwi nieme-
talowe, dzwonki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi nieelek-
tryczne, elektryczne dzwonki do  drzwi, elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, gumowe ograniczniki do drzwi, drzwi harmonij-
kowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi hydrauliczne za-
mknięcia drzwi, klamki do drzwi metalowe, klamki do drzwi nieme-
talowe, okucia do drzwi metalowe, wizjery do drzwi [judasze], meble, 
meble kuchenne, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, 
środki do  polerowania podłóg i  mebli, rolety okienne tekstylne, 
wewnętrzne rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne, panele 
podłogowe, podłogi drewniane, elementy oświetlenia LeD, systemy 
fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, 37 usługi montażu: drzwi, okien, 
podłóg, mebli, kuchni, oświetlenia LeD, systemów energooszczęd-
nych, systemów fotowoltaicznych, ogniw słonecznych, usługi prac 
wykończeniowych mieszkań, domów, usługi aranżacji wnętrz, ogro-
dów i  pomieszczeń biurowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie 
urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie ukła-
dów oświetlenia LeD, projektowanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 335378 (220) 2020 03 02 (210) 510868
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) MRÓZ anDRZeJ, Dąbrowa górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ansyMa
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące 
kremacji, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi w zakresie 
balsamowania, wsparcie w żałobie .

(111) 335379 (220) 2020 03 02 (210) 510869
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) PLaTInIUM WeLLness sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The LegenD
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 41 fitness kluby, usług! fitness klubów, prowadzenie zajęć 
fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], treningi zdrowotne i treningi 
fitness, usługi sportowe w zakresie fitnessu, usługi trenerskie w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], usługi klubów zdrowia i  klubów sprawności fi-
zycznej [fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących treningu 
fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie kortów tenisowych, 
wynajmowanie kortów tenisowych, nauka gry w tenisa, zajęcia spor-
towe, pływalnie [baseny], prowadzenie basenów kąpielowych, udo-
stępnianie basenów kąpielowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-

go, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu do  ćwiczeń i  fitnessu, organizowanie 
zajęć sportowych i  imprez sportowych, usługi siłowni sportowych, 
instruktaż w  zakresie gimnastyki, usługi organizowania zajęć spor-
towych na  urządzeniach sportowych, sport i  fitness, udostępnianie 
boisk, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i  przeprowa-
dzaniu zawodów sportowych, organizacja i  zarządzanie imprezami 
sportowymi, organizacja imprez o  celach kulturalnych, rozrywko-
wych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie, przygoto-
wywanie i  prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie spo-
łecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, usługi w zakresie korzystania z sauny  .

(111) 335380 (220) 2020 03 02 (210) 510870
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) neW yORK PIZZa DePaRTMenT sPÓłKa aKCyJna,  
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻarWOK
(510), (511) 39 usługi dostarczania żywności, 43 usługi restauracyj-
ne, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach, obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie żywności i  usługi 
na wynos świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej online .

(111) 335381 (220) 2020 03 02 (210) 510871
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) TRZÓPeK ROBeRT COOK IT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeZ gWIaZDeK
(540) 

(531) 01 .01 .25, 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi doradcza w zakresie sztu-
ki kulinarnej, usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, usługi kateringowe .

(111) 335382 (220) 2020 03 02 (210) 510874
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) sZyPIÓRKOWsKI eRhaRD PIeKaRnIa,  
gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piekarnia szypiórkowski
(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], babeczki, bagietki, batoniki, batoniki muesli, 
bezy, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekola-
dą, bułki, chałwa, chleb, chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb 
żytni, ciasta czekoladowe wykonane z  czekoladowego biszkoptu, 
ciasta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta [słodkie lub 
słone], ciasta czekoladowe, ciasta z  kremem, ciasteczka, ciasteczka 
solone, ciastka herbaciane, ciastka serowe, ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, ciasto francuskie, ciasto na biszkopty, ciasto na wy-
pieki, croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], cukierki, czekolado-
we ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
drożdżowe bułeczki, eklerki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, krówka (cukierek), kruche cia-
sto, magdalenki, makaroniki [wyroby cukiernicze], napoleonki, pasz-
teciki, pączki, pierniczki, piernik, placki, podłużne biszkopty [ciastka], 
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane z mąki ra-
zowej, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbo-
żowych, quiche, rogaliki, sernik, słodkie bułeczki, słodycze [cukier-
ki], słodycze o smaku owocowym, spody do tarty, szarlotka, świeże 
placki [ciasta], tarty, wafelki, wypieki cukiernicze, wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciast-
karskie z owocami, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby 
cukiernicze w  polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z  czekolady, 
wyroby cukiernicze z  mąki, wyroby cukiernicze z  sezamu, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby piekarnicze zawierające 
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kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby pie-
karnicze zawierające owoce .

(111) 335383 (220) 2020 03 02 (210) 510875
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) sZyPIÓRKOWsKI eRhaRD PIeKaRnIa,  
gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIeKaRnIa sZyPIÓRKOWsKI 1945 since
(540) 

(591) brązowy, jasnożółty
(531) 03 .01 .02, 24 .09 .02, 08 .01 .25, 25 .01 .15, 26 .13 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], babeczki, bagietki, batoniki, batoniki muesli, 
bezy, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekola-
dą, bułki, chałwa, chleb, chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb 
żytni, ciasta czekoladowe wykonane z  czekoladowego biszkoptu, 
ciasta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta [słodkie lub 
słone], ciasta czekoladowe, ciasta z  kremem, ciasteczka, ciasteczka 
solone, ciastka herbaciane, ciastka serowe, ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, ciasto francuskie, ciasto na biszkopty, ciasto na wy-
pieki, croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], cukierki, czekolado-
we ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
drożdżowe bułeczki, eklerki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, krówka (cukierek), kruche cia-
sto, magdalenki, makaroniki [wyroby cukiernicze], napoleonki, pasz-
teciki, pączki, pierniczki, piernik, placki, podłużne biszkopty [ciastka], 
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane z mąki ra-
zowej, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbo-
żowych, quiche, rogaliki, sernik, słodkie bułeczki, słodycze [cukier-
ki], słodycze o smaku owocowym, spody do tarty, szarlotka, świeże 
placki [ciasta], tarty, wafelki, wypieki cukiernicze, wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciast-
karskie z owocami, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby 
cukiernicze w  polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z  czekolady, 
wyroby cukiernicze z  mąki, wyroby cukiernicze z  sezamu, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby pie-
karnicze zawierające owoce .

(111) 335384 (220) 2020 03 02 (210) 510879
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) Q VaLUe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Value
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 27 .05 .17, 24 .17 .07, 29 .01 .02
(510), (511) 36 usługi finansowe .

(111) 335385 (220) 2020 03 02 (210) 510880
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) seVeR TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RÊVes

(510), (511) 25 odzież, odzież wieczorowa, odzież gotowa, odzież co-
dzienna, sukienki damskie, damskie sukienki na uroczystości, luźne 
sukienki o prostym kroju, sukienki ciążowe, gotowa odzież wieczoro-
wa, galowa odzież wieczorowa, suknie koktajlowe, spodnie, dżinsy, 
bluzki, swetry, koszule, koszulki z krótkim rękawem, garnitury dam-
skie, kostiumy dla kobiet, okrycia wierzchnie, bielizna, obuwie, akce-
soria na szyję, nakrycia głowy, dzianina (odzież), odzież codzienna .

(111) 335386 (220) 2020 03 02 (210) 510881
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) Q VaLUe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QVaLUe
(510), (511) 36 usługi finansowe .

(111) 335387 (220) 2020 03 02 (210) 510882
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) CenTRUM MeDyCZne LUXMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M e D esTeTyKa
(540) 

(591) złoty
(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi me-
dycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne dla ludzi, 
usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycznej, usługi fizjote-
rapeutyczne .

(111) 335388 (220) 2020 03 02 (210) 510889
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) CenTRUM MeDyCZne LUXMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M e D esTeTyKa
(540) 

(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi me-
dycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne dla ludzi, 
usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycznej, usługi fizjote-
rapeutyczne .

(111) 335389 (220) 2020 03 02 (210) 510894
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) gMC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gMC POLanD sp . z o .o .
(540) 

(531) 26 .03 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01
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(510), (511) 20 dekoracje wiszące (ozdoby), 21 ozdobne kule szklane, 
wyroby szklane malowane, 28 ozdoby choinkowe (z wyjątkiem arty-
kułów oświetleniowych i słodyczy) .

(111) 335390 (220) 2020 03 02 (210) 510897
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 01
(732) PaKPLUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Orla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Old Polish Vodka WÓDKa POLsKI ZIeMnIaK WyRÓB 
JeDnORODny
(540) 

(531) 05 .07 .02, 26 .01 .02, 26 .11 .02, 25 .03 .01, 25 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfika-
cji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego 
Polska wódka/Polish Vodka .

(111) 335391 (220) 2020 03 02 (210) 510899
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) CenTRUM MeDyCZne LUXMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M e D esTeTyKa
(540) 

(591) złoty
(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi me-
dycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne dla ludzi, 
usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycznej, usługi fizjote-
rapeutyczne .

(111) 335392 (220) 2020 03 02 (210) 510900
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) CenTRUM MeDyCZne LUXMeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M e D esTeTyKa
(540) 

(591) złoty
(531) 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi me-
dycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne dla ludzi, 
usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycznej, usługi fizjote-
rapeutyczne .

(111) 335393 (220) 2020 03 02 (210) 510902
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) TeLesTRaDa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telestrada
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne .

(111) 335394 (220) 2020 03 02 (210) 510903
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) aDaMeD PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBUPaR MaX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, leki przeciwgo-
rączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne .

(111) 335395 (220) 2020 03 02 (210) 510905
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) CaRgILL POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrobiOvO
(540) 

(591) brązowy, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowla-
nych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych .

(111) 335396 (220) 2020 03 02 (210) 510909
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) CCC .eU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Polkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CCC Czynne cały czas
(510), (511) 35 reklama i  marketing, promocja sprzedaży, reklama 
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i za-
mawianych za  pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektro-
niczną, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  obuwiem, usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy .

(111) 335397 (220) 2020 03 02 (210) 510912
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 14
(732) Red Bull gmbh, Fuschl am see (aT)
(540) (znak słowny)
(540) CZeRWOny ByK
(510), (511) 32 piwo, woda mineralna, woda gazowana, napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy do  wyrobu 
napojów, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów .

(111) 335398 (220) 2020 02 28 (210) 510918
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) nIeWIŃsKI ROBeRT, gdańsk (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B CenTRUM ROZRyWKI BaJKOWy LaBIRynT
(540) 

(591) czerwony, ciemnofioletowy, pomarańczowy, jasnoniebieski, 
ciemnoniebieski, fioletowy, różowy, żółty, zielony
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna .

(111) 335399 (220) 2020 03 03 (210) 510919
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) WeLCOMe DIgITaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Welcome Digital
(540) 

(531) 26 .04 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 35 reklama, reklama za  pośrednictwem sieci kompute-
rowej i telefonów oraz środków komunikacji elektronicznej, agencje 
reklamowe i  public relations, marketing, badania marketingowe, 
badania opinii publicznej, badania rynku, dystrybucja materiałów 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi mode-
lingu do celów promocji i reklamy, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni rekla-
mowej, public relations, telemarketing .

(111) 335400 (220) 2020 03 03 (210) 510920
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 18
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCJI MaTeRIałÓW 
BUDOWLanyCh nIeMCe sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UnIsIL
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 07 .15 .20, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do  użytku w  budownictwie, 
cegły niemetalowe, betonowe, ceramiczne, silikatowe, bloczki nie-
metalowe, betonowe, ceramiczne, silikatowe, płyty niemetalowe, 
betonowe, ceramiczne, silikatowe, silikatowe elementy budowlane, 
zaprawy budowlane .

(111) 335401 (220) 2020 03 03 (210) 510921
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 14

(732) gRUPa MasPeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dropiCe
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty i  preparaty farmaceutyczne, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane 
do  celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, suplementy dietetyczne i  odżywcze, 
odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki wi-
taminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje wita-
minizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwiruso-
we, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty witaminowe, zioła 
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, 
żelki witaminowe .

(111) 335402 (220) 2020 03 03 (210) 510923
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) MOOnsIsTeR sPÓłKa CyWILna DOROTa ZIeLOnKa-
nOWICKa, saRa MIChaJłOW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUICy JaR JesZ JaK ChCesZ
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 335403 (220) 2020 03 03 (210) 510927
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) CZaRnOWsKa BOgUsłaWa, CZaRnOWsKI DaRIUsZ  
CZaR-DenT sPÓłKa CyWILna, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZaR DenT
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 02 .09 .08, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 implanty chirurgiczne składające się z  żywych tka-
nek, 10 protezy dentystyczne, implanty chirurgiczne składające się 
ze  sztucznych materiałów, biodegradowalne implanty do  zespala-
nia kości, aparatura dentystyczna, sztuczne zęby, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], kształcenie praktyczne [poka-
zy], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], warsztaty 
w celach szkoleniowych, 44 usługi dentystyczne, usługi medyczne, 
usługi ortodontyczne .

(111) 335404 (220) 2020 03 03 (210) 510934
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 22
(732) TeLeWIZJa POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wirtualny dekoder TVP
(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, 
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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) 335405 (220) 2020 03 03 (210) 510938
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) CZaRnOWsKa BOgUsłaWa, CZaRnOWsKI DaRIUsZ  
CZaR-DenT sPÓłKa CyWILna, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZaR DenT
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .15, 27 .05 .17, 26 .04 .01, 
26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .12
(510), (511) 5 implanty chirurgiczne składające się z  żywych tka-
nek, 10 protezy dentystyczne, implanty chirurgiczne składające się 

ze  sztucznych materiałów, biodegradowalne implanty do  zespala-
nia kości, aparatura dentystyczna, sztuczne zęby, 41 organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], kształcenie praktyczne [poka-
zy], warsztaty w celach szkoleniowych, 44 usługi dentystyczne, usłu-
gi medyczne, usługi ortodontyczne .

(111) 335406 (220) 2020 03 03 (210) 510942
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) MOOnsIsTeR sPÓłKa CyWILna DOROTa  
ZIeLOnKa-nOWICKa, saRa MIChaJłOW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juicy jar
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 01 .15 .15, 11 .03 .06, 19 .03 .01
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, 32 soki warzywno-owocowe, 43 usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność i napoje .

(111) 335407 (220) 2020 03 04 (210) 510966
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) heaT nOT LOsT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aeromat
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, termoizolacyjne, maty izolacyj-
ne, maty izolacyjne aerożelowe .

(111) 335408 (220) 2020 03 04 (210) 510968
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) RK nIeDZIałeK hURTOWnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RK nIeDZIałeK
(510), (511) 7 aparaty do wulkanizacji, chłodnice, cylindry i głowice, 
cylindry do  silników, czopy, filtry jako części maszyn lub silników, 
gaźniki, instalacje do  mycia pojazdów, iskrowniki zapłonowe, kon-
wektory katalityczne, konwektory do  silników spalinowych, korbo-
wody do maszyn, motorów lub silników, łożyska kulkowe jako części 
maszyn lub silników, paski klinowe do silników, pierścienie tłokowe, 
podnośniki samochodowe, rury wydechowe do silników, świece za-
płonowe do  silników spalinowych, świece do  silników Diesla, tłoki, 
tłumiki do silników, zawory jako części maszyn lub silników, odkurza-
cze samochodowe, 9 akumulatory elektryczne do  pojazdów, ante-
ny, aparatura do wyważania, baterie elektryczne, bezpieczniki elek-
tryczne, dzwonki sygnalizacyjne, gaśnice, głośniki, gniazda wtykowe, 
instalacje elektryczne zapobiegające kradzieży, kable elektryczne, 
kable rozruchowe do  silników, kondensatory elektryczne, konden-
satory optyczne, magnesy, radia samochodowe, samochodowe od-
twarzacze płyt kompaktowych, ogniwa elektryczne, fotoelektrycz-
ne, galwaniczne, omometry, oporniki elektryczne, prędkościomierze 
do pojazdów, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, regulatory 
napięcia do  pojazdów, taksometry, taśmy magnetyczne, telefony 
komórkowe instalowane w samochodach, termostaty do pojazdów, 
tuleje łącznikowe do kabli, urządzenia do ładowania akumulatorów, 
wzmacniacze, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, 
zamki drzwiowe elektryczne, złącza do  przewodów elektrycznych, 
złączki, alarmy, kaski ochronne, maski ochronne, odzież ochronna, 
obuwie ochronne, rękawice ochronne, 12 pojazdy mechaniczne, czę-
ści i  akcesoria do  pojazdów, amortyzatory, antywłamaniowe urzą-
dzenia do pojazdów, błotniki i fartuchy błotników, bagażniki, dachy 
opuszczane, dętki do opon, drążki skrętne, drzwi, hamulce, klocki ha-
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mulcowe, krzesełka dla dzieci, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciw-
poślizgowe, łańcuchy rozrządu, nadwozia samochodowe, elementy 
karoserii do pojazdów, obręcze kół pojazdów, okładziny szczęk ha-
mulcowych, opony do  pojazdów i  samochodów, opony bezdętko-
we, piasty kół pojazdów, siedzenia, podwozia, pokrowce na pojazdy 
i na siedzenia, pompy powietrza, pompy wodne, przyczepy do pojaz-
dów, resory amortyzujące, rolety do samochodów, samochody, silniki 
do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, sprzęgła, 
szyby, tapicerka, wentyle do  opon, wycieraczki do  szyb, zawiesze-
nia w pojazdach, zderzaki, złącza do przyczep do pojazdów, moto-
cykle, motorowery, części i akcesoria do motocykli i motorowerów, 
25 odzież sportowa, T-shirt, bluzy, kurtki i skafandry, odzież robocza, 
kombinezony robocze, koszule robocze, spodnie robocze, rękawice 
robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym online, 
artykułów motoryzacyjnych, w tym: części zamiennych do samocho-
dów, pojazdów i motocykli, olei, smarów, płynów do samochodów 
i motocykli, akumulatorów do pojazdów, części nadwozia, elemen-
tów karoserii, wyposażenia i oświetlenia, opon całorocznych, letnich 
i zimowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych, kompleksowego 
wyposażenia i  narzędzi dla warsztatów samochodowych, produk-
tów do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, reklama i marketing, 36 
wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, 
produkcyjnych, 37 obsługa i naprawa pojazdów, usługi warsztatów 
i stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
usługi pomocy drogowej [naprawa], instalacja części zamiennych 
do pojazdów, usługi tuningu pojazdów, usługi blacharskie, malowa-
nie i lakierowanie pojazdów, usługi instalowania i naprawy urządzeń 
klimatyzacyjnych oraz instalacji ogrzewania w pojazdach, montowa-
nie i naprawa instalacji elektrycznej, autoalarmów, radioodbiorników 
w pojazdach, konserwacja i  smarowanie pojazdów, zabezpieczanie 
pojazdów przed korozją, regeneracja silników samochodowych, 
wulkanizacja i  naprawa opon, bieżnikowanie opon, instalowanie 
urządzeń do  zabezpieczania pojazdów, serwisowanie i  przegląd 
pojazdów, czyszczenie i mycie pojazdów, 39 wynajmowanie samo-
chodów i  przyczep, wynajmowanie garaży i  miejsc parkingowych, 
wynajmowanie magazynów i powierzchni na salony samochodowe, 
usługi holowania pojazdów, konfekcjonowanie i  magazynowanie 
części do pojazdów, usługi transportowe w zakresie przewozu osób 
i rzeczy, usługi spedycyjne .

(111) 335409 (220) 2020 03 04 (210) 510971
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 14
(732) aKCes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
nakło nad notecią (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sPeeD
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 syfony brodzikowe .

(111) 335410 (220) 2020 03 04 (210) 510974
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) aFLOFaRM FaRMaCJa POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aCTIMODan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne (z wyjątkiem testów, odczyn-
ników i preparatów diagnostycznych), środki sanitarne do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy 
diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do  celów 
zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty ro-
ślinne o przeznaczeniu leczniczym .

(111) 335411 (220) 2020 03 04 (210) 510975
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25

(732) KORa InWesT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblezagrosze
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .24, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą 
mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie biurek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie biurek, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie foteli, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie foteli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z komoda-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związki z komodami, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie krzeseł, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie krzeseł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie łóżek, usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie łóżek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie materacy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie materacy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie meblościanek, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie meblościanek, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie regałów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rega-
łów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie półek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie półek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
sof, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sof, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie wyposażenia wnętrz, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie wyposażenia wnętrz, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie szafek, usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie szafek, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie witryn, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie witryn, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposaże-
nia pokoi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia pokoi, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szafek, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie szafek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie me-
bli ogrodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mebli ogrodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do wnętrz: 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do wnętrz, usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie lamp, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie lamp, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie oświetlenia, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie oświetlenia .

(111) 335412 (220) 2020 03 04 (210) 510976
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) s-neT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s-neT gRUPa TOya
(540) 

(591) czarny, szary, ciemnoczerwony
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 serwery internetowe, serwery sieci komputerowych, 
serwery w  chmurze, oprogramowanie serwerów, sprzęt kompute-
rowy do  serwerów umożliwiających dostęp do  sieci, oprogramo-
wanie serwerów w  chmurze, oprogramowanie do  serwerów baz 
danych, serwery do  hostingu www, sieci telekomunikacyjne, ser-
wery sieciowe, oprogramowanie do  zarządzania siecią, urządzenia 
do  zarządzania sieciami, oprogramowanie komputerowe do  zarzą-
dzania sieciami lokalnymi, urządzenia telekomunikacyjne do użytku 
w sieciach radiofonii komórkowej, programy komputerowe do zdal-
nego łączenia się z  komputerami lub sieciami komputerowymi, 38 
zapewnianie dostępu do  Internetu, usługi dostępu do  Internetu, 
zapewnianie dostępu do  Internetu dla osób trzecich, zapewnianie 
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dostępu do  informacji z  a  pośrednictwem Internetu, zapewnianie 
wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do In-
ternetu, telefonia komórkowa, telefonia bezprzewodowa, telefonia 
komórkowa, transmisja danych, transmisja strumieniowa danych, 
elektroniczna transmisja danych, transmisja danych przez kompu-
tery, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja da-
nych przez Internet, transmisja danych drogą kablową, transmisja da-
nych na rzecz osób trzecich, transmisja danych z a pomocą środków 
elektronicznych, transmisja danych z  a  pośrednictwem linii IsDn, 
transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmi-
sja danych i informacji z a pośrednictwem elektronicznych środków 
komunikacyjnych, transmisja informacji z baz danych za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, transmisja danych lub obrazów au-
diowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, usługi w zakre-
sie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, zapewnianie dostępu do  elektronicznego rynku 
[portalu] w  sieciach komputerowych, 42 instalacja oprogramowa-
nia umożliwiającego dostęp do  Internetu, wynajmowanie oprogra-
mowania dla dostępów do  Internetu, utrzymanie oprogramowania 
komputerowego do dostępu do Internetu, usługi w zakresie bloko-
wania dostępu do Internetu, instalacja i konserwacja oprogramowa-
nia do dostępu do Internetu, wynajem pamięci serwerowej, hosting 
serwerów, administracja serwerów, wynajmowanie [udostępnianie] 
zasobów serwerów sieci komputerowych, programowanie oprogra-
mowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypo-
życzanie oprogramowania operacyjnego do  sieci i  serwerów kom-
puterowych, wynajmowanie serwerów baz danych na  rzecz osób 
trzecich, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych, 
hosting podkastów, hosting platform komunikacyjnych w  Interne-
cie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting platform 
w Internecie, hosting spersonalizowanych stron internetowych, ho-
sting komputerowych baz danych, hosting treści multimedialnych 
dla osób trzecich, hosting elektronicznych przestrzeni pamięcio-
wych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany 
treści online, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [asP], mianowicie 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na  rzecz osób 
trzecich, administrowanie prawami użytkowników w  sieciach kom-
puterowych, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, za-
pewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami 
komputerowymi, administracja serwerami pocztowymi .

(111) 335413 (220) 2020 03 04 (210) 510977
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) CIeCh R&D sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech serwis i Remonty
(540) 

(591) grantowy, zielony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .06, 26 .04 .12, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 usługi remontowe i  serwisowe w  zakresie maszyn 
i urządzeń dla przemysłu chemicznego .

(111) 335414 (220) 2020 03 04 (210) 510978
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) CIeCh R&D sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech serwis i Remonty

(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .06, 26 .04 .12, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 usługi remontowe i  serwisowe w  zakresie maszyn 
urządzeń dla przemysłu chemicznego .

(111) 335415 (220) 2020 03 04 (210) 510980
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) JaChIMCZUK MaRIUsZ eDgaRD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZWIeRZaKI BysTRZaKI
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki 
(puzzle), zdrapki do  gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż te-
lewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, 
przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 
rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek ma-
gicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki rucho-
me, zabawki sterowane radiem .

(111) 335416 (220) 2020 03 04 (210) 510981
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) ORganIC WaTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, siedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORganIC WaTeR BOTTLeD naTURe
(540) 

(591) niebieski, szary, niebieski
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 32 woda, woda gazowana, napoje owocowe, napoje izo-
toniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodatkiem witamin, napoje 
z  dodatkiem minerałów, napoje owocowo-warzywne, inne napoje 
bezalkoholowe .

(111) 335417 (220) 2020 03 04 (210) 510982
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) JaChIMCZUK MaRIUsZ eDgaRD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻaBy CZy KRaBy
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki 
(puzzle), zdrapki do  gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż te-
lewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, 
przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 
rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek ma-
gicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki rucho-
me, zabawki sterowane radiem .
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(111) 335418 (220) 2019 12 08 (210) 507784
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 27
(732) PaDUChOWsKI PIOTR, MaZUR-PaDUChOWsKa anna ea 
KRaKÓW sPÓłKa CyWILna, skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ea eFeKTyWna aUTOMaTyZaCJa
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .05 .22
(510), (511) 7 maszyny specjalnego przeznaczenia: trawersy, uchwy-
ty podciśnieniowe, urządzenia do transportu w tym podciśnieniowe-
go materiałów sypkich, elementy automatyki, pneumatyki, siłowniki 
hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, rozdzielacze 
hydrauliczne i pneumatyczne, regulatory i dzielniki natężenia prze-
pływu, hydrauliczne przekładnie planetarne, filtry do części maszyn 
i silników, absorbery, chwytaki, czujniki ciśnienia, zawory procesowe, 
złącza obrotowe, sprężyny gazowe, napędy obrotowe, mechaniczne, 
pneumatyczne, hydrauliczne aparaty sterujące i regulacyjne proce-
sami, aparaty do  urządzeń cieplnych i  chłodniczych, części składo-
we i wyposażenie wymienionych maszyn, aparatów i przyrządów, 9 
elektryczne przyrządy sterujące, elektryczne urządzenia do sterowa-
nia procesami, oprogramowanie do sterowania procesami, 12 apa-
raty, maszyny i  urządzenia do  transportu lądowego, powietrznego 
i  wodnego, części składowe i  wyposażenie wymienionych maszyn, 
aparatów i urządzeń, 35 doradztwo w zakresie: zarządzania przed-
siębiorstwem produkcyjnym, sprzedaż w  tym przy użyciu środków 
telekomunikacji i  Internetu: maszyn specjalnego przeznaczenia, 
trawersów, uchwytów podciśnieniowych, urządzeń do  transportu 
w tym podciśnieniowego materiałów sypkich, elementów automa-
tyki, elementów pneumatyki, siłowników hydraulicznych, pomp hy-
draulicznych, silników hydraulicznych, rozdzielaczy hydraulicznych 
i  pneumatycznych, regulatorów i  dzielników natężeń przepływu, 
hydraulicznych przekładni planetarnych, filtrów do  części maszyn 
i  silników, absorberów, chwytaków, czujników ciśnienia, zaworów 
procesowych, złączy obrotowych, sprężyn gazowych, napędów 
obrotowych, elementów do  sterowania procesami produkcyjnymi, 
materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, pojazdów, 
elementów maszyn budowlanych, profesjonalnych urządzeń i narzę-
dzi stanowiących wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych 
i diagnostycznych, usługi promocyjne i marketingowe, reprezento-
wanie interesów osób trzecich, usługi agencji importowych i ekspor-
towych, wydawanie, dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, 42 usługi projektowania: maszyn, 
urządzeń, części zamiennych do  maszyn i  urządzeń, elementów li-
nii produkcyjnych, programów komputerowych, ekspertyzy i  opi-
nie w zakresie technologii potwierdzone raportami, certyfikowanie 
sprawności części składowych maszyn i urządzeń po zrealizowanych 
naprawach i ich konserwacji zakończone wydaniem dokumentu po-
twierdzającego ich sprawność, doradztwo w zakresie: maszyn, urzą-
dzeń, programów komputerowych .

(111) 335419 (220) 2020 03 04 (210) 510983
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) JaChIMCZUK MaRIUsZ eDgaRD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POTWORy głODOMORy
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki 
(puzzle), zdrapki do  gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż te-
lewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, 
przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 

rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek ma-
gicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki rucho-
me, zabawki sterowane radiem .

(111) 335420 (220) 2020 03 04 (210) 510986
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 14
(732) MenTOR UBeZPIeCZenIa InDyWIDUaLne  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MU mentor UBeZPIeCZenIa
(540) 

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 26 .03 .01, 26 .11 .02, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, w tym indy-
widualne i grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie 
z  funduszem inwestycyjnym, rentowe, posagowe, ubezpieczenia 
zdrowotne, wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wydatków, ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, w  tym leczenia 
za  granicą, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, 
ubezpieczenia finansowe, pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz 
ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia zawierane za pomocą In-
ternetu, usługi w ramach prowadzenia agencji ubezpieczeniowych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe .

(111) 335421 (220) 2020 03 04 (210) 510988
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 25
(732) COnsTans sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kłodawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) constans
(540) 

(591) czerwony, biały, granatowy
(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, rolety zewnętrzne 
metalowe, 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, okna szklane, 
rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe-) .

(111) 335422 (220) 2020 03 04 (210) 510989
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) JaChIMCZUK MaRIUsZ eDgaRD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BaZgRaKI
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki 
(puzzle), zdrapki do  gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż te-
lewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, 
przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 
rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek ma-
gicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki rucho-
me, zabawki sterowane radiem .

(111) 335423 (220) 2020 03 04 (210) 510990
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 11
(732) JaChIMCZUK MaRIUsZ eDgaRD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BÓJKa na słÓWKa
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki 
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(puzzle), zdrapki do  gier loteryjnych, gry elektroniczne inne niż te-
lewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami, 
przenośne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 
rzutki, strzałki (gry), sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek ma-
gicznych, warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki rucho-
me, zabawki sterowane radiem .

(111) 335424 (220) 2020 03 04 (210) 510992
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) ORganIC WaTeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, siedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORganICO
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 32 woda, woda gazowana, napoje owocowe, napoje izo-
toniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodatkiem witamin, napoje 
z  dodatkiem minerałów, napoje owocowo-warzywne, soki owoco-
we, soki owocowo-warzywne, nektary, inne napoje bezalkoholowe .

(111) 335425 (220) 2020 03 04 (210) 510996
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) BRODZIaK KaMIL, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aparts
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 alternatory-generatory prądu przemiennego, bęb-
ny jako części maszyn, chłodnice do  silników, cylindry do  silników, 
cylindry do  maszyn, filtry jako części maszyn lub silników, głowice 
cylindrów do silników, koła maszyn, korbowody do maszyn, moto-
rów i silników, korby jako części maszyn, lemiesze pługów, łańcuchy 
do podnośników jako części maszyn, łożyska kulkowe, łożyska jako 
części maszyn, łożyska, maszynowe koła zamachowe, maszynowy 
mechanizm przekładniowy, mechanizmy sterownicze do  maszyn 
i  silników, narzędzia-części maszyn, narzędzia rolnicze, inne niż 
o napędzie ręcznym, noże-części maszyn, obudowy jako części ma-
szyn, obudowy łożysk do maszyn, ostrza jako części maszyn, ostrza 
do  kosiarek, paski klinowe do  silników, pierścienie smarujące jako 
części maszyn, pierścienie tłokowe, pompy jako części maszyn lub 
silników, prądnice prądu stałego, przeguby uniwersalne-przeguby 
Cardana, przekładnie do maszyn, regulatory ciśnienia jako części ma-
szyn, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników 
elektrycznych, rozruszniki silników, skrzynie korbowe do  maszyn 
i silników, szczotki prądnic, szczotki elektryczne, szczotki węglowe-
-elektryczność, świece żarowe do  silników Diesla, świece zapłono-
we do  silników spalinowych wewnętrznego spalania, tłoki-części 
maszyn lub silników, tłoki do  cylindrów, tłoki do  silników, turbo-
sprężarki, wały korbowe, wały rozrządcze do  silników pojazdów, 
wtryskiwacze paliwa do silników, zawory jako części maszyn lub sil-
ników, zawory jako części maszyn, 9 amperomierze, barometry, au-
tomatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w  oponach pojazdów, 
baterie elektryczne do  pojazdów, baterie elektryczne, diody świe-
cące LeD, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządze-
nia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, kable 
rozruchowe do  silników, kable elektryczne, kable koncentryczne, 
liczniki, liczniki obrotów, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, 
ogrodzenia zelektryfikowane, prędkościomierze do  pojazdów, pro-
stowniki, przełączniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, regulatory 
napięcia do  pojazdów, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mecha-

niczne, termostaty do  pojazdów, urządzenia do  kontroli i  regulacji 
ciepła, urządzenia do pomiaru ciśnienia, wilgotnościomierze, wolto-
mierze, wskaźniki ciśnienia-rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia 
w  zaworach, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, zawo-
ry elektromagnetyczne-przełączniki elektromagnetyczne, złącza 
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów-elektryczność, 
11 lampy oświetleniowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, 
reflektory samochodowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LeD], urządzenia grzewcze do pojazdów, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, żarówki oświetleniowe, 12 czopy osi pojazdów, dętki 
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne do po-
jazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowska-
zy do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, korbowody do pojaz-
dów lądowych, inne niż części silników, korki do zbiorników paliwa 
w pojazdach, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, me-
chanizmy napędowe do  pojazdów lądowych, piasty kół pojazdów, 
łańcuchy napędowe do  pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpo-
ślizgowe, łaty do opon, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, obręcze do piast 
kół, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opo-
ny do pługów śnieżnych, opony do pojazdów, opony do pojazdów 
mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, piasty kół pojazdów, 
podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej-części pojazdów lądo-
wych, pokrowce na  siedzenia pojazdów, przekładnie do  pojazdów 
lądowych, przekładnie redukcyjne do  pojazdów lądowych, resory, 
sprężyny zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące sa-
mochodowe, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lą-
dowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby 
przednie pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędo-
we do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wycieraczki 
do przednich szyb, zestawy naprawcze do dętek, zębate przekładnie 
do  pojazdów lądowych, złącza do  przyczep do  pojazdów, 17 folia 
z  celulozy regenerowanej, inna niż do  pakowania, folie z  tworzyw 
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych 
nie  do  pakowania, okładziny do  sprzęgieł, pierścienie gumowe, 
pierścienie uszczelniające, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, 
przewody giętkie niemetalowe, węże do podlewania, 22 niemetalo-
we pasy do transportu ładunków, pasy niemetalowe do transportu 
ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy-plandeki, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, ta-
śmy niemetalowe do owijania i  związywania, wiązadła do snopów, 
wiązadła niemetalowe do  celów rolniczych, worki do  transportu 
i przechowywania materiałów w dużych ilościach .

(111) 335426 (220) 2020 03 05 (210) 511024
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga MasaRnIa U JÓZeFa
(540) 

(591) biały, beżowy, złoty, czerwony, czarny, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 25 .01 .01, 07 .15 .05
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do  celów leczniczych, dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do  celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, 
chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, 
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w  cieście, kiełbasy, konserwy 
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwo-
wane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
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gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej klasie, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produk-
ty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: spożywczej, 
odzieżowej, obuwniczej .

(111) 335427 (220) 2020 03 06 (210) 511086
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sLaJMORKI
(540) 

(591) zielony, fioletowy, różowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, figurki zabawko-
we z możliwością przekształcania w różne kształty, plastelina do za-
bawy, zabawki do ściskania, zestawy kreatywne do zabawy .

(111) 335428 (220) 2020 03 05 (210) 511029
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) PaRZyBUT PaWeł UnBLeCO, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Lashes
(540) 

(591) jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do przymocowywania sztucznych 
rzęs, szampony, kosmetyki do rzęs, żelowe płatki pod oczy do celów 
kosmetycznych, kremy kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycz-
nych, 8 pęsety do depilacji, 21 szczoteczki do rzęs .

(111) 335429 (220) 2020 03 06 (210) 511071
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) TRZy WULKany sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DaTKOMaT

(510), (511) 9 peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia elek-
troniczne do przekazywania darowizn, terminale płatnicze, interak-
tywne terminale płatnicze .

(111) 335430 (220) 2020 03 06 (210) 511073
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czasodysk
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, dyski la-
tające, dyski do  rzucania, dyski sportowe, gry, zabawki i  akcesoria 
do zabawy .

(111) 335431 (220) 2020 03 06 (210) 511076
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trikopiłka
(510), (511) 28 artykuły i  sprzęt sportowy, piłki do  zabawy, gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy .

(111) 335432 (220) 2020 03 06 (210) 511078
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Formusie
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, lalki, figurki za-
bawkowe do kolekcjonowania, zabawki pluszowe, lalki pluszowe .

(111) 335433 (220) 2020 03 06 (210) 511081
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chmurkolina
(510), (511) 16 modelina polimerowa, materiały do  modelowania, 
tworzywa sztuczne do modelowania, masy specjalne do modelowa-
nia, aromatyczne materiały do modelowania, 28 gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, plastelina do zabawy, zestawy kreatywne do zabawy .

(111) 335434 (220) 2020 03 06 (210) 511085
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaLOnOWe KReaCJe!
(540) 

(591) niebieski, różowy, zielony, czarny, biały
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 21 .01 .16
(510), (511) 16 modelina polimerowa, masy specjalne do modelowa-
nia, materiały do modelowania, 28 gry, zabawki i akcesoria do zaba-
wy, plastelina do zabawy, zabawki do ściskania, zestawy kreatywne 
do zabawy .

(111) 335435 (220) 2020 03 06 (210) 511087
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
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(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) neo-guma
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki wykona-
ne ze sznurka .

(111) 335436 (220) 2020 03 06 (210) 511088
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neO-gUMa
(540) 

(591) biały, czerwony, szary
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki wykona-
ne ze sznurka .

(111) 335437 (220) 2020 03 06 (210) 511089
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawiarenka
(540) 

(591) fioletowy, niebieski, zielony, żółty, różowy, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .01 .03, 26 .01 .01
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, zestawy figurek 
do  zabawy, lalki, figurki zabawkowe do  kolekcjonowania, zestawy 
kreatywne do zabawy .

(111) 335438 (220) 2010 01 08 K (210) 508924
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) PepsiCo, Inc ., Purchase (Us)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKsTaR ReCOVeRy
(510), (511) 32 napoje dla sportowców, mianowicie napoje energety-
zujące .

(111) 335439 (220) 2017 12 20 K (210) 511869
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 13
(732) safari Club International Foundation, Tucson (Us)
(540) (znak słowny)
(540) saFaRI CLUB InTeRnaTIOnaL
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne w klubach .

(111) 335440 (220) 2020 03 02 (210) 510877
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) TeRg sPÓłKa aKCyJna, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gOLDenLine

(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 akumulatory/baterie do  kamer i  komputerów, baterie/
akumulatory do deskorolek elektrycznych, akumulatory do pojazdów, 
w  tym jednośladów, akumulatory, elektryczne, do  pojazdów, elek-
tryczne akumulatory do  zasilania pojazdów elektrycznych, zasilacze 
sieciowe (baterie), baterie akumulatorowe, ładowalne baterie elek-
tryczne, baterie do ponownego ładowania, urządzenia do nieprzery-
walnego zasilania elektrycznego (baterie), akumulatory i akumulatorki 
do ponownego naładowania, baterie zapłonowe, baterie litowe, bate-
rie jonowe, baterie litowo-jonowe, baterie anodowe, baterie akumula-
torowe litowe, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, ładowarki, banki 
energii, przenośne ładowarki, zasilacze mobilne, ładowarki do zasila-
czy, zasilacze przenośne, mini głośniki, baterie zapasowe (powerban-
ki), ładowarki do baterii zewnętrznych, akumulatorki do przenośnych 
urządzeń elektronicznych, kieszonkowe urządzenia Wi-Fi i akumulują-
ce energię, zewnętrzne baterie do telefonów komórkowych i baterie 
zewnętrzne, urządzenia zasilające do komputerów i innych urządzeń 
elektronicznych, zestawy baterii, przenośne ładowarki (powerbank) 
do smartfonów i tabletów, zasobniki energii (dodatkowe akumulatory 
do zaopatrzenia urządzeń przenośnych w prąd), akumulatory do te-
lefonów, komputerów, podręcznych komputerów i  tabletów, sprzęt 
do zapewnienia wysokiej jakości energii, części i akcesoria do telefo-
nów komórkowych, indukcyjne ładowane, elektryczne i/lub elektro-
niczne urządzenia, mianowicie mobilne akumulatory elektryczne, 
urządzenia do zdalnego sterowania, mobilne akumulatory elektrycz-
ne, mobilne urządzenia końcowe, odtwarzacze mp3, odtwarzacze 
mp4, zestawy słuchawkowe, głośniki, głośniki z  technologią blueto-
oth, akcesoria do  smartfonów, utrwalone na  nośnikach informacje 
i dane, urządzenia audio, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, kable elektryczne do przesyłania 
dźwięków i obrazów, kable telekomunikacyjne, kable i przewody elek-
tryczne, elektroniczne, połączeniowe, pomiarowe, rozruchowe, star-
towe, uruchamiające, kable audio, kable UsB, kable do  mikrofonów, 
kable do modemów, kable elektryczne pośrednie, elektryczne kable 
interfejsowe, kable do komputerów i do drukarek, kable do baterii, ka-
ble do anten, kable do głośników, kable zasilające, elektryczne kable 
połączeniowe, kable optyczne (światłowody), kable do instrumentów 
muzycznych, kable do transmisji danych, kable do przekaźników radio-
wych, przewody świetlne UsB, przewody do UsB, przewody do prze-
kazu sygnałów optycznych, ładowarki, ładowarki UsB, ładowarki 
bezprzewodowe, sieciowe, ładowarki do  akumulatorów, ładowarki 
do  baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do  joysticków, 
smartfonów, ładowarki do  telefonów komórkowych, ładowarki ba-
terii do  użytku z  telefonami, ładowarki do  telefonów komórkowych, 
do  użytku w  pojazdach, klawiatury komputerowe, peryferyjne urzą-
dzenia komputerowe, komputerowe karty sieciowe, szeregowe porty 
komputerowe, równoległe porty komputerowe, komputerowe urzą-
dzenia sterujące, chipy komputerowe, myszki komputerowe, moduły 
komputerowe, rysiki komputerowe, podzespoły komputerowe, obu-
dowy komputerowe, interfejsy komputerowe, komputerowe moni-
tory ekranowe, programy komputerowe, zapisane oprogramowanie 
komputerowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, komputero-
we stacje robocze, komputerowe stacje dokujące, pamięci kompute-
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe 
do  gier, sprzęt do  telefonii komputerowej, terminale komputerowe, 
programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, do zarządzania 
informacjami, do transmisji informacji, użytkowe programy kompute-
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rowe do pobrania, urządzenia komputerowe do magazynowania da-
nych, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, 
kartridże do  gier komputerowych (oprogramowanie komputerowe), 
urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządze-
nia komputerowe do noszenia na nadgarstku, moduły sprzętu kompu-
terowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających 
z Internetu przedmiotu, komputerowe karty sieciowe Lan do podłą-
czania przenośnych urządzeń komputerowych do  sieci komputero-
wych, komputery i  sprzęt komputerowy, tablety, notbooki, laptopy, 
monitory, dyski twarde, klawiatury (radiowe, bluetooth, kablowe), my-
szy (radiowe, bluetooth, kablowe), karty komputerowe, w szczególno-
ści karty graficzne i karty interfejsowe, karty pamięci, modemy, a także 
złożone z nich instalacje komputerowe, komputerowe połączenia wty-
kowe, kart rozszerzeń, pamięci UsB, pokrowce na komputery, części, 
akcesoria i pojedyncze elementy do towarów zawarte w tej klasie .

(111) 335441 (220) 2019 12 30 (210) 508588
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) ang KLIMaTyZaCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anDe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, agregaty klimatyza-
cyjne, filtry do klimatyzacji, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, 
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje kli-
matyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory [części insta-
lacji klimatyzacyjnych], instalacje chłodnicze do  cieczy, urządzenia 
chłodzące, łazienkowe instalacje wodnokanalizacyjne, naczynia 
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, umywalki [części instalacji sanitarnych], za-
wory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termo-
statyczne [części instalacji grzewczych], instalacje grzewcze, kanały 
dymowe do  kotłów grzewczych, kotły grzewcze, piece [urządzenia 
grzewcze], urządzenia zasilające kotły grzewcze, wężownice [części 
instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych]  .

(111) 335442 (220) 2020 04 03 (210) 512180
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) hyundai Motor Company, seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) hyUnDaI iContact
(510), (511) 9 urządzenia do przesyłania obrazów, urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, urządzenia zdalnego sterowania, urządze-
nia do  transmisji bezprzewodowej informacji akustycznych, zesta-
wy transmisyjne [telekomunikacja], urządzenia komunikacyjne dla 
pojazdów, nadajniki telekomunikacyjne, urządzenia do  przesyłania 
komunikatów, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], prze-
nośna aparatura komunikacyjna, elektroniczne dzwonki ostrzegaw-
cze, nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do przesyłania 
danych, radia samochodowe, urządzenia do  odbioru satelitarne-
go, telewizory samochodowe, urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów [komputery pokładowe], urządzenia do  nawigacji satelitarnej, 
komputery, programy sterujące komputerowe, nagrane, programy 
komputerowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowa-
nie do  pobrania], urządzenia do  przetwarzania danych, oprogra-
mowanie komputerowe do  bezprzewodowego dostarczania treści, 
oprogramowanie komputerowe do  szyfrowania, oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe 
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy systemów ope-
racyjnych, komputery łącznościowe, nagrane nośniki elektroniczne 
nie  z  muzyką [z  wyjątkiem oprogramowania komputerowego], 38 
elektroniczna transmisja informacji i  danych pojazdów, przesyłanie 
informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, 
transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomu-

nikacyjnych, przesyłanie wiadomości, wynajem instalacji do  prze-
syłania danych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej, usługa wysyłania zawiadomień w  nagłych sy-
tuacjach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja da-
nych, usługi komunikacji bezprzewodowej, usługi sieci z ofertą usług 
dodatkowych (Van) [komunikacja], transmisja satelitarna, informacja 
o  telekomunikacji, łączność poprzez terminale komputerowe, usłu-
gi przesyłania obrazu, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transmisja przez Internet .

(111) 335443 (220) 2020 03 13 (210) 511469
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) FUnDaCJa PRO KOLeJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja ProKolej
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 .15 .01, 26 .01 .06, 26 .03 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 39 udzielanie informacji, doradztwo i  konsultacje w  za-
kresie transportu kolejowego, 41 usługi w  zakresie organizowania 
i  prowadzenia spotkań, szkoleń, prelekcji, konferencji, kongresów, 
seminariów, konkursów, gal dotyczących transportu kolejowego, pu-
blikowanie broszur, książek, czasopism (w tym internetowych), prac 
naukowych, raportów, materiałów edukacyjnych, publikacji multime-
dialnych, pisanie tekstów (inne niż reklamowe) związanych z popula-
ryzacją wiedzy o  transporcie kolejowym, usługi w zakresie edukacji 
i nauczania (system pozaszkolny) w obszarze transportu kolejowego,, 
42 doradztwo naukowe, usługi analityczne i prace badawczo-rozwo-
jowe mające na celu propagowanie transportu kolejowego .

(111) 335444 (220) 2020 05 12 (210) 513420
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) PReZ-MeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Romanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrecisionLine
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 automaty przemysłowe stosowane do  produkcji, me-
chanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny 
do zgrzewania, 40 wytwarzanie na zamówienie składników termo-
plastycznych, produkcja okien .

(111) 335445 (220) 2020 06 23 (210) 515082
(151) 2020 12 01 (441) 2020 08 17
(732) OLCZyK MaRCIn, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOOLeO COsMeTICs
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki toa-
letowe, preparaty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, 
mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, geraniol do perfumowania, 
naturalne olejki do  celów oczyszczających, aromaty, aromaty [olejki 
aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eterycz-
ne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emul-
gowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek 
eteryczny], esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, ka-
dzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki eteryczne], 
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lawendowy (olej-), naturalne olejki eteryczne, olej kokosowy do celów 
kosmetycznych, olej rycynowy do  celów kosmetycznych, olejek gol-
teriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek miętowy suro-
wy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa 
herbacianego, olejek z  wyciągiem z  owoców amla do  celów kosme-
tycznych, olejki destylowane do  pielęgnacji urody, olejki do  aroma-
terapii [do  użytku kosmetycznego], olejki do  celów perfumeryjnych, 
olejki do perfum i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], 
olejki eteryczne, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne cytryno-
we, olejki eteryczne do  stosowania w  aromaterapii, olejki eteryczne 
do  użytku osobistego, olejki eteryczne do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, olejki eteryczne do  użytku w  procesach produkcyjnych, 
olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie ner-
wów, olejki eteryczne z  cytryny, olejki eteryczne z  drzewa cedrowe-
go, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji 
preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wy-
dzielające aromaty przy podgrzewaniu, perfumeryjne (produkty-), 
esencjonalne (olejki-), preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki 
eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa, zmieszane olejki 
eteryczne, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, 
ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, emulsje do  mycia ciała 
nie  zawierające mydła, henna do  celów kosmetycznych, kolagen hy-
drolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji uro-
dy, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki upiększające, kosme-
tyki w  postaci kremów, kosmetyki w  formie sproszkowanej [pudry], 
kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy 
kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, makijaż (pre-
paraty do-), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twa-
rzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, nielecznicze olejki 
pod prysznic, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nieleczni-
cze preparaty do  namaczania stóp, nielecznicze preparaty do  pielę-
gnacji ciała, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, 
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, 
olejki do masażu twarzy, olejki do twarzy, opakowania uzupełniające 
do  dozowników kosmetyków, peeling do  stóp, pianka pod prysznic 
i do kąpieli, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny 
pielęgnacyjne, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 
do pielęgnacji skóry, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolageno-
we do  celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do  zastosowań 
kosmetycznych, preparaty koloryzujące do  celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do  kąpieli i  prysznicowe, preparaty kosme-
tyczne do  ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne powstrzymu-
jące odrastanie owłosienia, preparaty myjące do  użytku osobistego, 
preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku 
kosmetycznego, produkty do mycia rąk, prokolagen do celów kosme-
tycznych, puder do  rąk, puder w  kremie do  twarzy, serum do  celów 
kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, serum przeciwdziałające sta-
rzeniu się do  użytku kosmetycznego, środki do  pielęgnacji włosów, 
woda micelarna, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, 
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe płatki pod oczy do celów ko-
smetycznych, środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, geraniol do użytku kosmetycznego, henna 
[barwnik kosmetyczny], henna w  proszku, kosmetyki, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki do  użytku osobistego, kosmetyki i  preparaty ko-
smetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawie-
rające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki 
zawierające pantenol, krem do skórek wokół paznokci, kremy do ma-
sażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, lakier 
do  celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, 
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, 
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produk-
ty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, 
olejki do  celów kosmetycznych, olejki do  masażu, olejki do  masażu, 
nielecznicze, olejki eteryczne o  zastosowaniu kosmetycznym, olej-
ki i  płyny do  masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, 
perfumowane balsamy do  ciała [preparaty toaletowe], perfumowa-
ne balsamy [preparaty toaletowe], preparaty do  pedicure, preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne 

do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosme-
tyczne do  pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne o  działaniu wy-
szczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, 
preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające [kosmetyki], środki 
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do  celów medycznych, świece 
do  masażu do  celów kosmetycznych, tłuszcze do  celów kosmetycz-
nych, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków .

(111) 335446 (220) 2020 06 30 (210) 515394
(151) 2020 11 24 (441) 2020 08 10
(732) KaRWOWsKI MaRCIn, sidra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gML
(510), (511) 44 masaż, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, 
masaże, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, in-
formacje dotyczące masażu, masaż gorącymi kamieniami, masaż 
i  masaż terapeutyczny shiatsu, tradycyjny masaż japoński, udziela-
nie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, usługi 
masażu stóp, fizjoterapia, usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, refleksologia, usługi drenażu limfatycznego, usługi fizjoterapii, 
usługi refleksologiczne, usługi terapeutyczne, usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu, usługi spa .

(111) 335447 (220) 2020 07 10 (210) 515891
(151) 2021 02 01 (441) 2020 10 12
(732) PICsane LaB sPÓłKa JaWna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jobsy
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .01
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], rekrutacja personelu, usługi marketingowe, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług .

(111) 335448 (220) 2020 07 20 (210) 516187
(151) 2020 12 29 (441) 2020 09 14
(732) MaZUR słaWOMIR ICs, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sZTOs
(510), (511) 3 peelingi do  twarzy [kosmetyki], środki nawilżające 
[kosmetyki], toniki [kosmetyki], żele do  twarzy i  ciała [kosmetyki], 
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki upiększające, 
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki .

(111) 335449 (220) 2020 08 07 (210) 516886
(151) 2021 02 19 (441) 2020 11 02
(732) JanVesT-sPÓłKa aKCyJna, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JanVesT
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w  sprawach finanso-
wych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finanso-
we, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], 
pożyczki ratalne, transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości .

(111) 335450 (220) 2020 08 13 (210) 517178
(151) 2021 01 26 (441) 2020 10 12
(732) FOODCaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) geLLWe naturalnie pyszne ChLeB domowy sTaRy Młyn DLa 
ZDROWIa ŻyTnI Z ZIaRnaMI
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony, niebieski, zielony, jasnobrązowy
(531) 07 .01 .13, 26 .01 .03, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 chleb, chleb bezglutenowy, pieczywo, mieszanki 
do sporządzania pieczywa .

(111) 335451 (220) 2020 08 25 (210) 517471
(151) 2021 03 11 (441) 2020 11 16
(732) OLeJnIK anna TOM-InWesT, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM-InWesT
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 izolowanie-wykonywanie izolacji z  geomembran 
PehD różnych długości, uszczelnienia-uszczelnienia budowli inży-
nierskich takich jak: składowiska odpadów, budowli hydrotechnicz-
nych (tamy, zapory itp .), zbiorników wodnych, zbiorników reten-
cyjnych, wałów przeciwpowodziowych, pionowych i  poziomych 
uszczelnień budynków, stacji paliw .

(111) 335452 (220) 2020 09 15 (210) 518326
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) DZIURa KaMIL, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaMIL DZIURa KanCeLaRIa PRaWa KanOnICZnegO
(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .22
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne .

(111) 335453 (220) 2020 09 25 (210) 518771
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 16
(732) KRaC-agaTa KaTaRZyna KaTnIss, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Katniss
(540) 

(531) 03 .01 .06, 27 .05 .01, 27 .05 .08
(510), (511) 25 sukienki wizytowe, letnie sukienki, sukienki damskie, 
sukienki do chrztu, sukienki druhen, suknie balowe, suknie koktajlo-
we, suknie wieczorowe, odzież damska, stroje wizytowe .

(111) 335454 (220) 2020 09 28 (210) 518804
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) MaTyJa anDRZeJ PRZeDsIĘBIORsTWO  
PRODUKCyJnO-hanDLOWe anMa, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Water be
(510), (511) 32 wody, woda niegazowana, woda mineralna, woda gazo-
wana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda źródlana, woda stołowa, 
woda sodowa, woda z  lodowca, woda wzbogacona odżywczo, wody 
o smaku owocowym, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na ba-
zie wody zawierające ekstrakty z  herbaty, smakowa woda mineralna, 
toniki jako napoje nielecznicze, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
napoje typu kola jako napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezal-
koholowe, aromatyzowane napoje gazowane, napoje aromatyzowane 
owocami, mrożone napoje owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub 
syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje zawierają-
ce głównie soki owocowe, napoje półmrożone, bezalkoholowe napoje 
słodowe, mrożone napoje gazowane, napoje bezalkoholowe o  pod-
wyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i  solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawie-
rające elektrolity, napoje energetyzujące nie do celów medycznych, na-
poje izotoniczne nie do celów medycznych, napoje mrożone na bazie 
owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, sor-
bety w postaci napojów, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe ekstrak-
ty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji 
napojów, pastylki do  napojów gazowanych, preparaty rozpuszczalne 
do  sporządzania napojów, proszki do  sporządzania napojów, słodkie 
napoje bezalkoholowe na  bazie soków owocowych, syropy do  napo-
jów, syropy do wyrobu napojów, syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do  sporządzania napojów, wyciągi do  sporządzania napojów, syropy 
owocowe-napoje bezalkoholowe, syropy do sporządzania smakowych 
wód mineralnych, woda gazowana wzbogacona witaminami-napoje, 
woda niegazowana wzbogacona witaminami, woda gazowana wzbo-
gacona magnezem, woda niegazowana wzbogacona magnezem, woda 
gazowana wzbogacona kolagenem, woda niegazowana wzbogacona 
kolagenem, woda gazowana wzbogacona minerałami, woda niegazo-
wana wzbogacona minerałami, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu 
detalicznego z wodami i napojami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
wód i napojów, 39 dostawa butelkowanej wody do domów i biur .

(111) 335455 (220) 2020 10 01 (210) 519067
(151) 2021 02 22 (441) 2020 11 09
(732) gRUPa aZOTy KOPaLnIe I ZaKłaDy CheMICZne sIaRKI 
sIaRKOPOL sPÓłKa aKCyJna, grzybów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) siarkowit
(510), (511) 1 nawozy mineralne, nawozy do użyźniania gleby, produk-
ty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 335456 (220) 2015 01 16 (210) 437740
(151) 2020 10 29 (441) 2015 04 27
(732) Ren sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIngFOOD
(540) 

(591) szary, ciemnoszary, jasnoszary, czerwony
(531) 02 .01 .23, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na  bulion, 
cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dzi-
czyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, 
flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary 
nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzo-
wane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty ro-
sołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej ku-
kurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, 
małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie 
masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, ma-
sło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty mięsa, mięso konser-
wowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, 
mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje mleczne z  przewagą 
mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy ja-
dalny, olej słonecznikowy do  celów spożywczych, olej z  oliwek ja-
dalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, olej 
z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe 
preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce 
konserwowane, owoce konserwowane w  alkoholu, owoce lukrowa-
ne, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe,, skórki owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok pomido-
rowy do  gotowania, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, pulpa 
owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na  rosół, 
soki roślinne do  gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana 
z  ryb, ryby, lyby nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, 
serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, 
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żu-
rawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, 
śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadal-
ne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tofii, trufle konserwowa-
ne, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa 
suszone, warzywa w  puszkach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzo-
wina, wiórki kokosowe, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane 
w  cieście, zupy, składniki do  sporządzania zup, żelatyna spożywcza, 
żółtka jajek, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty 
do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje 
esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, 
bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso 
zapiekane w  cieście, ozdoby jadalne do  ciast, ciasta mączne, ciasto 
na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cu-
kiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, 
czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach 
nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast ., esencje 
do artykułów żywnościowych, wyjątkiem esencji eterycznych i olejów 
esencyjnych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa, glukoza do ce-
lów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, gry-
sik kukurydziany, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, 
herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka 
jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, 
kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza 
manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożyw-
cze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
kawa nie  palona, kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do  kieł-
bas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza 
mielona ., kukurydza palona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, 
kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron 
rurki, makaron wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potra-
wy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, 
mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka 
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, 
preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, 
migdały, pasta z  migdałów, miód, mleczko pszczele do  celów spo-
żywczych, woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, 
aromaty do  napojów, napoje czekoladowe z  mlekiem, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, 
produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, 
płatki owsiane, pasta z soi, cukierki-pastylki, pieprz, piernik, pierożki 
ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z  pomidorów, 
pralinki, ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pie-
czenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy 
korzenne, pifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na  bazie owo-
ców lub warzyw, mączka z  roślin strączkowych, ryż, ciastka z  ryżu, 
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, skrobia 

do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, 
słód do  celów spożywczych-ekstrakt, słód do  celów spożywczych, 
soda spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do po-
lewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty 
kawy, sushi, syrop cukrowy do  celów spożywczych, szafran, środki 
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki 
do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substy-
tut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża, prepa-
raty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła 
konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje eteryczne i ole-
je aromatyczne, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z so-
ków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owo-
cowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, 
pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do  le-
moniad, preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty 
do  wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka arachi-
dowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty 
do  produkcji napojów, syropy do  napojów, napoje bezalkoholowe, 
proszek do  wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, 
napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe, orszada, mle-
ko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje z soków owo-
cowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe 
nektary bezalkoholowe, pastylki do  napojów gazowanych, sok po-
midorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilly, woda selcerska, sok 
jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy 
do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda jako na-
pój, woda gazowana, woda sodowa,  .

(111) 335457 (220) 2015 10 27 (210) 448583
(151) 2020 09 30 (441) 2016 02 01
(732) MeBLIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Topole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COMICs WhITe
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki, 
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie-
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, stoły, stoliki i  stoliki 
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, 
części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace .

(111) 335458 (220) 2016 03 01 (210) 453007
(151) 2020 11 23 (441) 2016 06 06
(732) UnIBaIL-RODaMCO POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Designer gaLLeRy
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w in-
nych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjąt-
kiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie uję-
te w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, 
artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania 
z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biu-
rowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów i usług: 
produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i for-
my dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i  artystów, środki wybielające, 
środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, 
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materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sani-
tarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrzą-
dy ręczne (o  napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i  łyżki, 
broń biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fo-
tograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, ma-
szyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia 
do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych 
lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i  chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, 
karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, foto-
grafie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, ma-
teriały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt 
biurowy, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, materiały z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra 
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, 
parasolki, parasole i  laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały 
budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzci-
ny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 
przybory kuchenne i  gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grze-
bienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelano-
we i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty 
na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne 
towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna-
styczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowa-
ne, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i pro-
dukty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przy-
prawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce 
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 
napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybo-
ry dla palaczy, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, ubezpieczenia, działal-
ność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, usługi budowlane, 
naprawy, usługi instalacyjne, telekomunikacja, transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, restauracje, usługi biur po-
dróży, usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody, usługi w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia pozwalające 
nabywcy na  ich  swobodne oglądanie i  kupowanie, zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające 
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie usług wynajmu po-
wierzchni handlowej, biurowej, usługowej oraz parkingowej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii 
handlowej i  supermarkecie, wynajem nieruchomości, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, wynajmowanie 
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów 
osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, pro-
mocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, 
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i admini-
strowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie 
promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlo-
wa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlo-
wa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kul-
turalnych, rozrywkowych oraz sportowych w  celach handlowych 
i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów 
reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele re-

klamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
organizacja pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia, działalność fi-
nansowa, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierża-
wa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku 
nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usłu-
gi pośrednictwa w  sprawach związanych z  nieruchomościami, prowa-
dzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i  ich wynajmu, 
prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w spra-
wach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarzą-
dzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami 
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi finanso-
wania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościa-
mi, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finanso-
wej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w  tym związanych 
z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finan-
sowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, 
usługi dotyczące windykacji, 37 usługi budowlane, naprawy nierucho-
mości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy 
budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsłu-
gi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralni-
czych, instalowanie, konserwacja naprawy komputerów, konstruowanie 
pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów maga-
zynowych, instalacja, konserwacja i  naprawy maszyn, montaż ruszto-
wań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimaty-
zacyjnych i  chłodniczych, naprawa i  wymiana opon samochodowych, 
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamanio-
wych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, 39 
transport, pakowanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, 
wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmo-
wanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towa-
rów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kultural-
na oraz organizowanie wystaw i  imprez kulturalnych, rozrywkowych 
oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów 
sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, krę-
gielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 335459 (220) 2017 06 05 (210) 472557
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 15
(732) FUnDaCJa aFLOFaRM, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja aflofarm
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .01, 24 .13 .01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi .

(111) 335460 (220) 2018 05 30 (210) 486554
(151) 2020 03 23 (441) 2018 08 13
(732) BURy DanIeL La VIDa BUsIness DeVeLOPMenT,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Vida
(540) 

(591) kremowy, jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 03 .07 .11, 03 .07 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 5 pieluchy bambusowe (wiskoza), otulacze do  pieluch, 
pieluszki dla niemowląt, materiałowe pieluchy dla dorosłych, pielu-
chy dla niemowląt (z papieru lub wiskozy), pieluszki do pływania dla 
niemowląt, produkty higieniczne dla kobiet, produkty i  preparaty 
farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, produkty i pre-
paraty farmaceutyczne: przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu 
ciążą /zapobiegające rozstępom/zapobiegające puchnięciu nóg, 
woda źródlana do  celów medycznych, toniki, 24 kocyki dziecięce, 
kocyki dla niemowląt (rożki), kocyki do owijania niemowląt, ręczni-
ki, ręczniki: kuchenne, golfowe, frotte, tureckie, plażowe, kąpielo-
we, łazienkowe, do rak, do twarzy, dla dzieci, duże ręczniki, ręczniki 
plażowe (tekstylne), ręczniki duże, kąpielowe, ręczniki z  kapturem, 
kuchenne ręczniki (tekstylne), ręczniki (tekstylne) dla niemowląt, bal-
dachimy nad łóżeczka dziecięce, koce dla niemowląt, jedwabne koce 
na łóżeczka, kołdry, narzuty do łóżeczek dziecięcych, muślin, pościel, 
poszewki na  kołdry/poduszki, prześcieradła, przykrycia na  łóżka, 
ściereczki do naczyń, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny z wiskozy, 
tkaniny z wełny, tkaniny z syntetycznych nici, tkaniny z satyny, tka-
niny z  ręcznie przędzonego jedwabiu, wodoodporne tkaniny prze-
puszczające powietrze, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, zasłony, 25 
skarpetki: sportowe, przeciwpotne, wełniane, męskie, antypoślizgo-
we, dla sportowców, wchłaniające pot, noszone jako kapcie, do gry 
w tenisa, dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki i pończochy, raj-
tuzy, baletki, bielizna, bielizna: ciążowa, damska, damska typu body, 
dla kobiet, dla mężczyzn, dla niemowląt, bielizna osobista, biustono-
sze, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, body (odzież), 
bokserki, botki: dla kobiet, niemowlęce, buciki dla niemowląt, buty 
dla niemowląt, chusty na głowę, czepki damskie, dziecinne, cylindry 
(kapelusze), ciążowa bielizna nocna, damskie sukienki na  uroczy-
stości, sukienki: do chrztu /dla niemowląt i małych dzieci/, damskie/
ciążowe, topy, wyprawki: dla niemowląt/noworodków, ciążowa bie-
lizna nocna, halki, kapelusze, jednoczęściowa odzież dla niemowląt 
i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kąpie-
lówki, kąpielowe kostiumy, kapelusze słomkowe/przeciwsłoneczne/
narciarskie, koszule ciążowe, koszule, kostiumy kąpielowe: dla dzieci, 
kobiet, mężczyzn, dla kobiet z usztywnianymi miseczkami, koszule 
nocne, krótkie piżamy damskie, krótkie halki, krótkie bluzeczki do ta-
lii, krawaty, koszulki zapinane w  kroku na  zatrzaski, dla niemowląt 
i  małych dzieci, koszulki z  nadrukami, koszulki z  krótkim rękawem, 
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki polo, koszulki polo 
z dzianiny, legginsy, legginsy ciążowe, letnie sukienki, letnie ubranka 
dla dzieci, liberie, luźne sukienki ciążowe (o  prostym kroju), majtki 
damskie, majtki dla niemowląt, modne kapelusze, małe kapelusze, 
nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, 
ocieplacze, odzież, odzież ciążowa, odzież damska, odzież: codzien-
na /dla chłopców/dla małych dzieci, dziecięca, piżamy, pończochy, 
podkolanówki, podkoszulki, powijaki dla niemowląt, sandały nie-
mowlęce, śpioszki, pajacyki, skarpety wewn . do  obuwia (stopki) + 
termoaktywne, spodnie ciążowe .

(111) 335461 (220) 2018 09 25 (210) 490917
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 20
(732) aXPhaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ringosol
(510), (511) 3 preparaty, środki, wyroby kosmetyczne do uszu w po-
staci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, 
maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) kosmetycznego albo tam-
ponu jako nośnika preparatu kosmetycznego, 5 leki, preparaty far-
maceutyczne do uszu w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, 
zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) albo 
tamponu jako nośnika preparatu farmaceutycznego .

(111) 335462 (220) 2018 11 30 (210) 493289
(151) 2020 09 07 (441) 2019 02 04
(732) BaRTeX BaRTOL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BaChUs
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wyso-
koprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje 
alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe eks-

trakty owocowe, owocowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe 
na bazie owoców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, 
35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-li-
ne, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż dla osób 
trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe, 
destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, na-
poje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owoco-
we, owocowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owo-
ców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, piwo .

(111) 335463 (220) 2019 02 13 (210) 495877
(151) 2020 10 13 (441) 2019 12 30
(732) POKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUBanO CLUB
(540) 

(591) czerwony, złoty, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 01 .01 .03, 
26 .01 .04, 26 .01 .15, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 05 .01 .12, 05 .01 .16
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, re-
klama za  pośrednictwem sieci Internet, prace biurowe, 41 usługi 
związane z  dyskotekami, organizacja pokazów mody w  celach roz-
rywkowych, organizowanie imprez tanecznych, świadczenie usług 
w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, 
usługi w  zakresie komponowania muzyki, świadczenie usług w  za-
kresie nagrań dźwiękowych, świadczenie usług w  zakresie nagrań 
filmowych i telewizyjnych, świadczenie usług w zakresie programów 
rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie organizacji imprez kul-
turalnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie 
jedzenia i napojów na  imprezach firmowych, kafeterie, restauracje, 
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie .

(111) 335464 (220) 2019 02 15 (210) 496003
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) TRUs MaRIUsZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RegeVIs suplement diety składniki preparatu przyczyniają 
się do  utrzymania prawidłowego widzenia astaksantyna kwasy 
tłuszczowe omega-3 (Dha i ePa) witaminy a, B6, B12, C, D, e cynk, 
selen rutozyd sOLInea 
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie .

(111) 335465 (220) 2019 03 27 (210) 497786
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 27
(732) PRyMaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Jastrzębie Zdrój (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gasTROline
(540) 

(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane i  mrożone owoce i  warzywa, suszone i  gotowane kan-
dyzowane owoce, owoce lukrowane, galaretki jadalne, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, bu-
liony, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, chipsy ziemniacza-
ne, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, grzyby konserwowane, 
grzyby suszone, napoje mleczne z przewagą mleka, orzechy prepa-
rowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, placki ziemniaczane, 
przecier pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne 
do gotowania, żywność przygotowywana z ryb, ser, skórki owocowe, 
wędliny, wyciągi z  wodorostów do  celów spożywczych, zupy, kon-
centraty zup, składniki do sporządzania zup, żelatyna, kostki do zup, 
kostki bulionowe, mieszanki do  zup, 30 kawa, herbata, kakao, ryż, 
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka spożywcza, chleb, wyroby 
cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pie-
czenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód, prepa-
raty jako aromaty do żywności, bułka tarta, bułki, chipsy [produkty 
zbożowe], ciasta, ciastka, cukierki, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie herbaty, esencje do artykułów żyw-
nościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, galaretki 
owocowe [słodycze], wyroby z kakao, mieszanki kakaowe, kanapki, 
kasze spożywcze, keczup, sól kuchenna, kukurydza mielona, kuku-
rydza prażona [popcorn], kukurydza palona, lody w proszku, majo-
nezy, makarony, potrawy na  bazie mąki, muesli, naleśniki, napary 
inne niż do celów leczniczych, słodkie dekoracje do ciast, paszteciki, 
pierogi, pizze, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, sosy pomidoro-
we, ciasto w proszku, puddingi, sosy do sałatek, produkty skrobiowe 
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słodkie sosy do deserów 
na  bazie mleka i  żółtek (custard), suchary, tarty, tortille, zagęszcza-
cze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, suszone 
zioła do celów kulinarnych, zioła przetworzone, zioła konserwowane 
[przyprawy], maltodekstryny do zastosowania odżywczego [inne niż 
do celów medycznych], dodatki [inne niż oleje eteryczne] jako polep-
szacze smaku żywności i napojów, dania gotowe i przekąski na ba-
zie pszenicy, zbóż, kukurydzy, ryżu, makaronu, dodatki smakowe 
do zup, mieszanki suszonych ziół, warzyw i owoców z solą do użytku 
jako przyprawy do żywności, aromaty spożywcze inne niż olejki ete-
ryczne, propolis, przyprawy smakowe (sosy, marynaty) .

(111) 335466 (220) 2019 05 23 (210) 500145
(151) 2020 01 03 (441) 2019 09 16
(732) nss sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BCs
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .23, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 
26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, baterie elektryczne, 
czarne skrzynki (rejestratory danych), czytniki kart, czytniki pasków 
magnetycznych, czytniki kart UsB, czytniki etykiet (dekoderów), 
czytniki kart elektronicznych, czytniki kart chipowych, czytniki kart 
IC, czytniki RFID (wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej), 
czytniki optyczne kodów, sprzęt do przetwarzania danych, detektory 
podczerwieni, diody świecące, drut miedziany izolowany, ekrany wi-
deo, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego stero-
wania, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze 

światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urzą-
dzenia pomiarowe, gazometry (urządzenia pomiarowe), gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyjne karty ma-
gnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki (przy-
rządy pomiarowe), interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery termo-
wizyjne, kamery wideo, kodowane karty magnetyczne, kodowane 
karty-klucze, mikrofony, modemy, monitory (sprzęt komputerowy), 
nadajniki sygnałów elektronicznych, obiektywy (soczewki) optyka, 
programy komputerowe (oprogramowanie do  pobrania), programy 
komputerowe nagrane, przewody elektryczne, przyrządy do  wska-
zywania temperatury, skrzynki akumulatorowe, urządzenia do  prze-
twarzania danych, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
monitorujące, inne niż do  celów medycznych, urządzenia systemu 
gPs, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, wide-
ofony, wykrywacze (detektory), wykrywacze dymu, zamki elektryczne, 
zawory elektromagnetyczne (przełączniki elektromagnetyczne), 35 
sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, baterie elektryczne, czarne skrzynki (rejestratory 
danych), czytników kart, czytników pasków magnetycznych, czytni-
ków kart UsB, czytników etykiet (dekoderów), czytników kart elek-
tronicznych, czytników kart chipowych, czytników kart IC, czytników 
RFID (wykorzystujących technologię identyfikacji radiowej), czytników 
optycznych kodów, sprzęt do przetwarzania danych, detektory pod-
czerwieni, diody świecące, drut miedziany izolowany, ekrany wideo, 
elektroniczne breloki do  kluczy będące pilotami zdalnego sterowa-
nia, elektroniczne systemy kontroli dostępu do  drzwi ryglowanych, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze 
światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urzą-
dzenia pomiarowe, gazometry (urządzenia pomiarowe), gniazdka, 
wtyczki i  inne kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyjne karty 
magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do  zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), interaktywne tablice elektroniczne, interak-
tywne terminale z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery 
termowizyjne, kamery wideo, kodowane karty magnetyczne, kodo-
wane karty, kodowane klucze, mikrofony, modemy, monitory (sprzęt 
komputerowy), nadajniki sygnałów elektronicznych, obiektywy [so-
czewki] [optyka], programy komputerowe (oprogramowania do  po-
brania), programy komputerowe nagrane, przewody elektryczne, 
przyrządy do  wskazywania temperatury, skrzynki akumulatorowe, 
urządzenia do  przetwarzania danych, urządzenia do  rejestrowania 
dźwięku, urządzenia monitorujące, inne niż do  celów medycznych, 
urządzenia systemu gPs, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego 
sterowania, wideofony, wykrywacze (detektory), wykrywacze dymu, 
zamki elektryczne, zawory elektromagnetyczne (przełączniki elektro-
magnetyczne), administrowanie programami lojalnościowymi konsu-
menta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, optymalizacja wyszuki-
warek do  celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w  ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing, usługi eksper-
tów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usłu-
gi pośrednictwa w  handlu, usługi public relations, usługi w  zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
starczanie informacji o  technologii komputerowej i  programowaniu 
za  pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa saas, powielanie pro-
gramów komputerowych, prace badawcze i rozwojowe nad nowymi 
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produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowy-
wanie danych elektronicznych, usługi doradcze w zakresie technologii, 
usługi doradcze w zakresie technologii komputerowej, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemy-
słowe, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, usługi 
prawne, monitoring alarmów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, 
śledzenie skradzionych przedmiotów, udzielanie licencji w ramach pu-
blikacji oprogramowania, zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 335467 (220) 2018 01 17 (210) 481199
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) aXes sysTeM J . RaCZyŃsKI I WsPÓLnICy sPÓłKa JaWna, 
gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moCaRZ
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 18 .01 .09, 18 .01 .23
(510), (511) 6 stal narzędziowa, 7 alternatory, amortyzatory, aparaty 
do oczyszczania acetylenu, mieszanki do betonu, bębny jako części 
maszyn, maszyny do prania bielizny, maszyny do produkcji bitumu, 
brony, maszyny elektromechaniczne dla chemicznego przemysłu, 
chłodnice do silników, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, palniki gazo-
we do cięcia, reduktory ciśnienia, regulatory ciśnienia, zawory ciśnie-
nia, maszyny i urządzenia do elektrycznego czyszczenia, urządzenia 
do parowego czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim 
ciśnieniem, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu oraz 
ziarna, maszyny drenarskie, maszyny do  obróbki drewna, maszyny 
do budowy dróg, pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia do otwie-
rania i zamykania drzwi, maszyny i urządzenia elektryczne do prania 
dywanów, dźwigi do  pojazdów, dźwigi samochodowe, rozpylacze 
do farby, maszyny do filtrowania, filtry jako części maszyn lub silników, 
dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, spalarki do wy-
twarzania gazu, dozowniki do gaźników, generatory elektryczności, 
generatory prądu, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, 
głowice wiertnicze, maszyny do grawerowania, maszyny do gwinto-
wania, klocki, okładziny i  szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, 
silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, instalacje do mycia pojaz-
dów, iskranniki zapłonowe, maszyny do obróbki kamieni, maszynowe 
kolektory do zbierania kamienia kotłowego, konwertory katalityczne, 
zawory klapowe, pistolety dozujące klej, koła pasowe, szlifierskie, za-
machowe, kondensatory pary, konwertory paliwa do  silników spali-
nowych, kopaczki, czerparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, 
kosiarki ogrodowe, koszyczki do  łożysk kulkowych, kanały dymowe 
do kotłów maszynowych, kotły maszynowe parowe, kozły łożyskowe 
do maszyn, urządzenia do poruszania i sterowania elektrycznie kur-
tyn, przyrządy do  lutowania gazowego, łożyska z  automatycznym 
smarowaniem, manipulatory przemysłowe, maszyny dla przędzal-
nictwa, maszyny do  mycia napełniania butelek, maszyny wirujące, 
membrany do  pomp, obrabiarki do  metalu, urządzenia do  mycia 
pojazdów, naczynia zbiorcze, maszyny do  nadmuchu, mechanizmy 
napędowe inne niż do  pojazdów lądowych, narzędzia, urządzenia 
mechaniczne do  nawijania, nawijarki mechaniczne do  rur giętkich, 
obudowy maszyn, maszyny dla odlewnictwa, urządzenia do zagęsz-
czania odpadów, odgazowywacze wody pitnej, instalacje odpylają-
ce, pompy odśrodkowe do  maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, 
ostrza części maszyn, ostrzarki maszynowe, maszyny do pakowania, 
konwertory paliwa do  silników spalinowych, silniki parowe inne niż 
do silników lądowych, pistolety do malowania, podajniki jako części 
maszyn, podnośniki jako urządzenia, windy, pokrywy części maszyn, 
osłony, polerki, pompy powietrzne, próżniowe, na  sprężone powie-
trze, prasy do celów przemysłowych, prowadnice do maszyn, przeno-
śniki do maszyn pneumatyczne, redukcyjne przekładnie, regulatory 
jako części maszyn, roboty jako maszyny, rozdrabniarki, rozpylacze 
jako maszyny, rozruszniki, separatory wody, silniki napędowe inne niż 

do  silników lądowych, smarownice części maszyn, sterownicze me-
chanizmy, tłocznie, suwnice, ugniatarki, walcarki, wciągarki, zawory, 
złącza, zębate zespoły maszynowe, żurawie masztowe, urządzenia 
elektromechaniczne do  produkcji żywności, 8 przyrządy do  cięcia: 
brzeszczoty, cęgi, tarcze cierne, dłuta, dźwignie, frezy, gwintownice, 
imadła, klucze maszynowe, oprawy narzędzi, osełki, ostrzałki, per-
foratory, pilniki, pistolety jako narzędzia ręczne, przebijaki, przeci-
nacze, przyrządy, rozpylacze, rozwiertaki, sekatory, stemple, strugi, 
szczypce, wiertarki, wytłaczarki, zapadki, 9 urządzenia i  przyrządy 
elektryczne pomiarowe, sygnalizacyjne i  kontrolne, elektroniczne 
maszyny liczące, sprzęt do  przetwarzania danych i  komputery wy-
specjalizowane, elektryczne przewody drutowe i  wyspecjalizowane 
wiązki kabli elektrycznych do transmisji sygnałów kontrolno-pomia-
rowych i  sterujących, wyłączniki automatyczne i  półautomatyczne, 
komputerowe wyspecjalizowane systemy operacyjne, oprogramo-
wanie komputerowe ogólnego przeznaczenia i programy kompute-
rowe dla telekomunikacyjnych urządzeń transmisyjnych, przełączają-
cych, do obsługi poczty głosowej i do przekazywania komunikatów 
audio i  video, oprogramowanie komputerowe i  urządzenia kompu-
terowe do  przetwarzania danych, audio i  wideo, oprogramowanie 
komputerowe i  urządzenia komputerowe do  dostarczania danych 
do  urządzeń kodujących i  dekodujących, oprogramowanie kompu-
terowe i  urządzenia komputerowe stosowane do  obsługi sprzętu 
technicznego w  tym zwłaszcza pojazdów samochodowych, opro-
gramowanie komputerowe i  urządzenia komputerowe ułatwiają-
ce projektowanie wspomagane komputerowo, oprogramowanie 
komputerowe i  programy komputerowe do  automatycznej obsługi 
cyklu zamówień między sprzedawcami i producentami, złącza elek-
tryczne, pióra i  wskaźniki elektroniczne, odbiorniki telefoniczne 
i  łącznice telekomunikacyjne i  ich części, odbiorniki sygnałów audio 
i  wideo, rezystory i  systemy rezystancyjne, półprzewodniki, osłony 
do kabli telekomunikacyjnych transmisyjnych, nadajniki elektronicz-
nych sygnałów cyfrowych i  analogowych, nadajniki telefoniczne, 
przewody drutowe telegraficzne, przewody telefoniczne, faksy, tele-
fony cyfrowe, telefony przenośne i  telefony komórkowe oraz części 
i podzespoły do tych urządzeń, anteny bezprzewodowe i ich części, 
pagery, terminale teleinformatyczne, testery układów elektrycznych 
i elektronicznych, modemy, wzmacniacze, konwertery, liczniki impul-
sów elektronicznych, urządzenia trasujące, multipleksery, asemblery 
i dezasemblery, analizatory protokołu, 11 dozowniki, dyfuzory, elek-
tryczne grzejniki, lampy, elementy grzejne, filtry, gazowa armatura re-
gulacyjna i bezpieczeństwa przewodów urządzeń gazowych, gazowe 
lampy, palniki, generatory, grzałki, grzejniki, instalacje oświetleniowe, 
wodociągowe, klimatyzacja, instalacja, urządzenia, kolektory słonecz-
ne, komory chłodnicze, kotły grzewcze, krany, lampy: elektryczne, 
gazowe, olejowe, łukowe, wyładowcze, lutownicze, oświetleniowe, 
laboratoryjne, latarki, latarnie, lodówki, mikrofalowe piece do celów 
przemysłowych, aparatura do  oczyszczania: gazu, oleju, powietrza, 
ścieków, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe, płynne, gazowe 
parowe, urządzenia i  instalacja do oświetlania lampami, palniki ace-
tylenowe, bakteriobójcze do lamp, gazowe laboratoryjne na alkohol, 
naftowe, olejowe, żarowe, parowniki, armatura do pieców, urządze-
nia grzewcze w piecu, płuczki gazowe, płyty grzejne, podgrzewacze 
wody, aparatura do  regulacji temperatury, oczyszczania, jonizacji, 
reflektory do  lamp, pojazdów, regulatory ogrzewania, rozpraszania 
światła, instalacje do  oświetlania, schładzania wody, suszenia, szafy 
chłodnicze, urządzenia do uzdatniania wody, wyciągi wentylacyjne, 
zasobniki ciepła, zawory regulacyjne, żarówki oświetleniowe .

(111) 335468 (220) 2018 09 25 (210) 490941
(151) 2020 11 04 (441) 2018 12 03
(732) noris Pharma ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) neOsen
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodat-
ki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne 
dodatki do  żywności, suplementy dietetyczne i  odżywcze, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy 
diety dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się 
z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe, wszystkie wyżej wymienione towary prze-
znaczone wyłącznie do wspomagania odpoczynku lub snu .
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(111) 335469 (220) 2018 10 12 (210) 491548
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) LCP PROPeRTIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPaRCs
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
handlowe wyceny i  doradztwo, pozyskiwanie danych do  kompu-
terowych baz danych, komputerowe bazy danych, systematyzacja 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgo-
wość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sorto-
wanie danych w  bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, 
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlo-
wymi, usługi rachunkowo-księgowe, 36 usługi w zakresie doradztwa, 
organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, wycena nieruchomości, wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użyt-
kowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi 
w  zakresie doradztwa w  zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, usługi finansowe, usłu-
gi maklerskie, leasing finansowy, doradztwo finansowe, doradztwo 
podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usłu-
gach, wynajmowanie mieszkań .

(111) 335470 (220) 2018 10 12 (210) 491551
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) LCP PROPeRTIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPaRK
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
handlowe wyceny i  doradztwo, pozyskiwanie danych do  kompu-
terowych baz danych, komputerowe bazy danych, systematyzacja 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgo-
wość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sorto-
wanie danych w  bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, 
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlo-

wymi, usługi rachunkowo-księgowe, 36 usługi w zakresie doradztwa, 
organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, wycena nieruchomości, wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użyt-
kowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkowa, doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi 
w  zakresie doradztwa w  zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, usługi finansowe, usłu-
gi maklerskie, leasing finansowy, doradztwo finansowe, doradztwo 
podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usłu-
gach, wynajmowanie mieszkań .

(111) 335471 (220) 2018 10 12 (210) 491552
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) LCP PROPeRTIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPaRCs POLsKa
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
handlowe wyceny i  doradztwo, pozyskiwanie danych do  kompu-
terowych baz danych, komputerowe bazy danych, systematyzacja 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgo-
wość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sorto-
wanie danych w  bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, 
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlo-
wymi, usługi rachunkowo-księgowe, 36 usługi w zakresie doradztwa, 
organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, wycena nieruchomości, wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użyt-
kowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi 
w  zakresie doradztwa w  zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, usługi finansowe, usłu-
gi maklerskie, leasing finansowy, doradztwo finansowe, doradztwo 
podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usłu-
gach, wynajmowanie mieszkań .

(111) 335472 (220) 2018 10 12 (210) 491553
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) LCP PROPeRTIes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPaRK POLsKa
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do-
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radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
handlowe wyceny i  doradztwo, pozyskiwanie danych do  kompu-
terowych baz danych, komputerowe bazy danych, systematyzacja 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgo-
wość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sorto-
wanie danych w  bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, 
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlo-
wymi, usługi rachunkowo-księgowe, 36 usługi w zakresie doradztwa, 
organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, wycena nieruchomości, wynajem lub 
dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i  powierzchni użyt-
kowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu 
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi 
w  zakresie doradztwa w  zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, usługi finansowe, usłu-
gi maklerskie, leasing finansowy, doradztwo finansowe, doradztwo 
podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usłu-
gach, wynajmowanie mieszkań .

(111) 335473 (220) 2019 04 16 (210) 498801
(151) 2020 10 16 (441) 2019 07 01
(732) ŚLĄZaK MaRIUsZ aQUa-RO, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) triplex
(510), (511) 1 chlor do  basenów kąpielowych, chemikalia do  użytku 
w basenach, środki chemiczne do oczyszczania wody stosowane w ba-
senach, preparaty chemiczne przeznaczone do  oczyszczania wody 
w basenach pływackich, produkty chemiczne do oczyszczania wody 
w basenach sPa (z możliwością pływania), środki chemiczne do uzdat-
niania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem .

(111) 335474 (220) 2017 11 24 K (210) 506466
(151) 2020 10 16 (441) 2020 02 03
(732) napcsillag Kereskedelmi és szolgáltató Kft ., ajka (hU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecofamily
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, zielony, czarny
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 24 .03 .09, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 

27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne w  zakresie nabywania towarów 
i  usług, zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, 
na  rzecz innych, dostarczanie informacji konsumentom na  temat to-
warów i usług, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprze-
dażą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, kon-
sultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów do makijażu, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, pośred-
nictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi 
składania zamówień hurtowych, usługi w  zakresie zamówień online, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, usługi odbie-
rania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, telemarketing, 
usługi w  zakresie administrowania działalnością gospodarczą w  celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu .

(111) 335475 (220) 2016 08 02 (210) 459847
(151) 2020 10 06 (441) 2016 11 21
(732) LaVaL PhaRMaCeUTICaLs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LaVaL
(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, ołówki do  brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty 
dla ludzi, ekstrakty do  perfum, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększa-
jące, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do celów ko-
smetycznych, puder do makijażu, masła do ciała, maski do włosów, 
maseczki kosmetyczne, maści do  celów kosmetycznych, mgiełki 
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, mleczka oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, naklejane 
ozdoby do  paznokci, olejki do  celów kosmetycznych, olejki do  ce-
lów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki i kredki kosmetyczne, 
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła-
dania włosów, pianki do  układania włosów, lakiery do  utrwalania 
fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, 
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni-
czych, płyny do  pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, pomadki 
do  ust, pomady do  celów kosmetycznych, preparaty do  ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do  opalania, preparaty kąpielowe 
do  celów higienicznych, materiały przylepne do  celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, szampony, szminki, 
środki do  czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, olejki toaletowe, przy-
bory toaletowe, waciki, patyczki z  watą do  celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby per-
fumeryjne, żele kosmetyczne, żele do włosów, żele do masażu, pre-
paraty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi 
do masażu, oliwki do masażu, preparaty do golenia, artykuły toale-
towe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy 
po goleniu, płyny po goleniu, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, pro-
dukty i  preparaty lecznicze do  pielęgnacji skóry, kremy do  twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do ce-
lów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze 
do  stóp, maści do  celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczni-
czych, lotiony do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów 
leczniczych, preparaty terapeutyczne do  kąpieli, sole do  kąpieli 



nr 8/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 105

mineralnych, preparaty do  kąpieli leczniczych, produkty lecznicze 
do  skóry głowy, produkty lecznicze do  włosów, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i  substancje do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety przeznaczone do  polepszania stanu skóry, włosów 
i  paznokci oraz do  ich  pielęgnacji do  celów leczniczych, mineralne 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, plastry i  materiały 
opatrunkowe, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów lecz-
niczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, an-
tybiotyki, borowina lecznicza, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, 
biologiczne preparaty do  celów medycznych, błonnik pokarmowy, 
enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do  celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do  celów medycznych, en-
zymy dla celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, 
kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, 
olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla 
celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla 
celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty bakteriologiczne 
dla celów medycznych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, 
preparaty z  mikroelementami dla ludzi i  zwierząt, preparaty biolo-
giczne do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne 
dla celów leczniczych, wody mineralne do celów leczniczych, woda 
termalna, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi 
dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, 
mleko w proszku dla dzieci i niemowląt, środki bakteriobójcze, środki 
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki 
zmniejszające apetyt do celów medycznych, syropy do użytku me-
dycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspo-
magające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów 
medycznych, żele do  masażu do  celów medycznych, preparaty 
do  masażu do  celów medycznych, olejki do  masażu do  celów me-
dycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do ma-
sażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontak-
towych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, 
kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, 
leki do użytku medycznego, środki nasenne, środki uspokajające, pa-
stylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, 16 papier toaleto-
wy, papier toaletowy w rolkach, chusteczki higieniczne, higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk .

(111) 335476 (220) 2016 08 17 (210) 460405
(151) 2020 11 03 (441) 2016 10 10
(732) KRaJOWy InTegRaTOR PłaTnOŚCI sPÓłKa aKCyJna, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLaKPOTRaFI .PL
(510), (511) 9 platforma oprogramowania komputerowego w  celu 
gromadzenia pieniędzy na projekty użytkowników, oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające dokonywa-
nie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem świato-
wej sieci komputerowej, 36 udostępnianie interaktywnej strony inter-
netowej dla użytkowników, w celu zbierania funduszy na kreatywne 
projekty, udostępnianie strony internetowej, na  której użytkownicy 
mogą prowadzić zbiórkę funduszy na  projekty i  gromadzić dotacje 
finansowe na  projekty, biznesowe usługi zbierania funduszy online, 
usługi finansowe, zbieranie funduszy świadczone przez sieć kompute-
rową, taką jak Internet, 42 usługi komputerowe, mianowicie tworzenie 
platform online do przedsprzedaży i zbierania funduszy na projekty 
użytkowników, hosting strony internetowej społeczności online obej-
mującej ludzi zbierających pieniądze na swoje projekty, udostępnianie 
strony internetowej obejmującej technologię umożliwiającą użytkow-
nikom zbieranie pieniędzy na  swoje projekty, usługi komputerowe, 
mianowicie interaktywne usługi w zakresie hostingu, które umożliwia-
ją użytkownikowi publikowanie i dzielenie się ich własnymi treściami 
i obrazami on-line, oprogramowanie jako usługa (saas) .

(111) 335477 (220) 2018 06 26 (210) 487558
(151) 2020 11 26 (441) 2019 03 25
(732) MaZUReK ROBeRT hOTaIR, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)

(540) hOTaIR
(510), (511) 1 chemikalia do spawania i lutowania twardego, maski lu-
townicze, pasty do użytku przy lutowaniu, pasty lutownicze, powłoki 
w postaci masek lutowniczych do produkcji części elektronicznych, 
preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania, prepara-
ty do użytku przy lutowaniu, topnik do lutowania miękkiego, topniki 
do  lutowania, topniki do  lutowania twardego, kleje termotopliwe 
[inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku domowego], 7 lu-
townice gazowe, lutownice elektryczne, lutownice przemysłowe [ga-
zowe], elektrycznie nagrzewane lutownice, elektryczne urządzenia 
do lutowania, gazowe palniki do lutowania, lampy lutownicze, lampy 
lutownicze na gaz, lutlampy [palniki do lutowania], przyrządy do lu-
towania gazowego, palniki gazowe do lutowania, urządzenia do lu-
towania twardego, generatory elektryczności, aparaty do spawania 
gazowego, spawarki, spawarki do  tworzyw sztucznych, pistolety 
do kleju termotopliwego, 9 przetworniki elektryczne, transformatory 
elektryczne, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia i przy-
rządy optyczne, soczewki optyczne, liczniki, urządzenia i przyrządy 
do ważenia, lupy [optyka], mierniki elektroniczne, mierniki częstotli-
wości, mierniki temperatury do użytku przemysłowego, oscyloskopy, 
izolowane przewody elektryczne, okulary ochronne, czujnik ruchu, 
fotorezystory, czujniki temperatury, przewody do  UsB, przewody 
elektryczne, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], programatory 
czasowe, adaptery, 11 przenośne absorbery oparów lutowniczych, 
przenośne wyciągi oparów lutowniczych, lampy laboratoryjne, lam-
py oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, 
opalarki, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w  celu sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzysta-
niem telekomunikacji następujących towarów: chemikalia do spawa-
nia i lutowania twardego, maski lutownicze, pasty do użytku przylu-
towaniu, pasty lutownicze, powłoki w  postaci masek lutowniczych 
do  produkcji części elektronicznych, preparaty chemiczne do  luto-
wania, preparaty do  lutowania, preparaty do  użytku przy lutowa-
niu, topnik do  lutowania miękkiego, topniki do  lutowania, topniki 
do  lutowania twardego, kleje termotopliwe [inne niż do artykułów 
papierniczych lub do użytku domowego], lutownice gazowe, lutow-
nice elektryczne, lutownice przemysłowe [gazowe], elektrycznie na-
grzewane lutownice, elektryczne urządzenia do  lutowania, gazowe 
palniki do  lutowania, lampy lutownicze, lampy lutownicze na  gaz, 
lutlampy [palniki do lutowania], przyrządy do lutowania gazowego, 
palniki gazowe do  lutowania, urządzenia do  lutowania twardego, 
generatory elektryczności, aparaty do spawani gazowego, spawarki, 
spawarki do tworzyw sztucznych, pistolety do kleju termotopliwego, 
przetworniki elektryczne, transformatory elektryczne, urządzenia 
i instrumenty pomiarowe, urządzenia i przyrządy optyczne, soczew-
ki optyczne, liczniki, urządzenia i przyrządy do ważenia, lupy [opty-
ka], mierniki elektroniczne, mierniki częstotliwości, mierniki tempe-
ratury do użytku przemysłowego, oscyloskopy, izolowane przewody 
elektryczne, okulary ochronne, czujnik ruchu, fotorezystory, czujniki 
temperatury, przewody do UsB, przewody elektryczne, LCD [wyświe-
tlacze ciekłokrystaliczne], programatory czasowe, adaptery, przeno-
śne absorbery oparów lutowniczych, przenośne wyciągi oparów 
lutowniczych, lampy laboratoryjne, lampy oświetleniowe, lampy ul-
trafioletowe, nie do celów medycznych, opalarki .

(111) 335478 (220) 2018 12 11 (210) 493661
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) BeRnas agnIesZKa sTUDIO nOŚne, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nośne
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], drukowane arkusze muzycz-
ne, kalendarze, komiksy, książki, makiety architektoniczne, materiały 
drukowane, notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub 
nie, obrazy i  zdjęcia, portrety, reprodukcje graficzne, sztalugi ma-
larskie, torby papierowe, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub 
rysowania, 18 aktówki, bagaże, etui na karty [portfele], etui na klu-
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cze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, laski do  para-
soli, nosidełka dla niemowląt do  noszenia na  ciele, organizery po-
dróżne przystosowane do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby 
na  ubranie, pojemniki na  wizytówki, teczki konferencyjne, torby, 
torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, 20 kanapo-
-tapczany, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy [meble], łóżka, 
manekiny, manekiny krawieckie, meble, meble szkolne, parawany 
[meble], stoiska wystawowe, stojaki na książki [meble], stoły, szezlon-
gi, taborety, toaletki, wieszaki stojące na płaszcze, wyroby stolarskie, 
wysokie krzesła dla dzieci, 41 fotografia, informacja o edukacji, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktycz-
ne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w  celach kultural-
nych lub edukacyjnych, produkcja mikrofilmów, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usłu-
gi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, 42 doradztwo w  zakresie projektowania stron inter-
netowych, opracowywanie projektów technicznych, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projek-
towanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie urbanistyczne, stylizacja [wzornic-
two przemysłowe], tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe .

(111) 335479 (220) 2019 03 06 (210) 496802
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) Medicine Flag Company, Jeddah (sa)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ca COZMO CaRe
(540) 

(591) szary, srebrny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wyroby perfumeryjne, 5 produkty 
farmaceutyczne, wyroby farmaceutyczne, produkty lecznicze, wita-
miny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywno-
ści, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, kosmetyki lecznicze, produkty weterynaryjne, wyro-
by medyczne ujęte w tej klasie, produkty medyczne ujęte w tej klasie .

(111) 335480 (220) 2019 03 26 (210) 497743
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 03
(732) gRUPa CeZaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, nowy sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wałkowane
(510), (511) 32 koktajle bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje orzeźwiające, owoce (bezalkoholowe napoje z  so-
ków), owocowe nektary, soki, soki warzywne(napoje), 33 koktajle, 
43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje samoobsługowe, 
usługi restauracyjne .

(111) 335481 (220) 2019 04 03 (210) 498148
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) sKOTnICKI PIOTR agenCJa hanDLOWO-UsłUgOWa 
TRanZaX, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VTL

(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 29 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 6 drobne metalowe wyroby ślusarskie, 7 łożyska, kompo-
nenty do łożysk, rolki nośne do łożysk .

(111) 335482 (220) 2019 05 17 (210) 499927
(151) 2020 11 09 (441) 2020 07 27
(732) WInneR eUROPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeLune
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .14
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, flamastry, gumki do  ścierania, 
korektory w taśmie, materiały do rysowania, materiały do modelo-
wania, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
piórniki, pastele (kredki), ołówki, ołówki automatyczne, przybory 
szkolne [artykuły szkolne], zeszyty, zakładki do książek, 18 chlebaki 
na  ramię (torby), plażowe torby, plecaki, plecaki turystyczne, torby 
podróżne, sportowe torby, torby szkolne, tornistry szkolne, torby, tor-
by na kółkach, torby turystyczne, torebki, walizki, walizy, 20 meble 
dla dzieci, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, choinki z materiałów 
syntetycznych, dzwonki na choinkę .

(111) 335483 (220) 2019 05 17 (210) 499936
(151) 2020 11 09 (441) 2020 07 27
(732) WInneR eUROPe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cocomilo
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .06, 24 .09 .07
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, flamastry, gumki do  ścierania, 
korektory w taśmie, materiały do rysowania, materiały do modelo-
wania, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
piórniki, pastele (kredki), ołówki, ołówki automatyczne, przybory 
szkolne [artykuły szkolne], zeszyty, zakładki do książek, 18 chlebaki 
na  ramię (torby), plażowe torby, plecaki, plecaki turystyczne, torby 
podróżne, sportowe torby, torby szkolne, tornistry szkolne, torby, tor-
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by na kółkach, torby turystyczne, torebki, walizki, walizy, 20 meble 
dla dzieci, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, choinki z materiałów 
syntetycznych, dzwonki na choinkę .

(111) 335484 (220) 2019 05 28 (210) 500400
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 13
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, zielony, żółty, biały
(531) 29 .01 .14, 26 .02 .01, 01 .15 .23
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335485 (220) 2019 05 31 (210) 500572
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(591) biały, żółty, niebieski, granatowy
(531) 01 .15 .24, 03 .09 .02, 29 .01 .14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, 
frakcje białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .
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(111) 335486 (220) 2019 05 31 (210) 500575
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IsKIaL w PłynIe
(540) 

(591) biały, niebieski, granatowy, żółty
(531) 03 .09 .02, 26 .04 .02, 01 .15 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, 
frakcje białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-

nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335487 (220) 2019 06 05 (210) 500706
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRaVOX Maxe
(540) 

(591) czerwony, granatowy, szary, biały
(531) 02 .01 .01, 19 .13 .21, 26 .11 .03, 26 .11 .09, 24 .15 .01, 25 .07 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, 
frakcje białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335488 (220) 2019 06 05 (210) 500707
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InOVOX express
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(540) 

(591) szary, granatowy, fioletowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 02 .01 .01, 19 .13 .21, 26 .11 .03, 26 .11 .09, 24 .15 .01, 25 .07 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twa-
rzy i  ciała, balsamy i  lotiony do  twarzy i  ciała, masła do ciała, mleczka 
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, prepara-
ty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, odświeżacze 
do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środ-
ki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne 
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, 
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, preparaty do  depilacji, preparaty do  higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki 
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, pro-
dukty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały 
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do  celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplemen-
ty diety, suplementy diety do  użytku medycznego, suplementy diety 
do  użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła 
lecznicze, herbaty ziołowe do  celów leczniczych, produkty biobójcze 
do  celów medycznych, produkty biologiczne do  celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, 
surowice, produkty krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze 
krwi, frakcje białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty prze-
ciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żyw-
ność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do  celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostycz-
ne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
gumy do  żucia do  celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i in-
strumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, protezy i  sztuczne implanty, okłady 
do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządze-
nia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów 
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335489 (220) 2019 06 05 (210) 500709
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InOVOX express
(540) 

(591) szary, granatowy, fioletowy, czerwony, zielony
(531) 02 .01 .01, 19 .13 .21, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .11 .03, 

26 .11 .09, 25 .07 .01
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mi-
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, takie jak składniki krwi, osocze krwi, 
frakcje białek krwi, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
okłady do  celów medycznych, środki sanitarne do  celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
paraty i  materiały diagnostyczne do  celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do  celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty 
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335490 (220) 2019 06 12 (210) 501089
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleric DesLO aCTIVe
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, żółty, zielony
(531) 26 .05 .08, 26 .05 .16, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 
29 .01 .15, 19 .13 .21, 26 .13 .25
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
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rami toaletowymi, nielecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
nielecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do  celów medycznych, 
minerały do  celów medycznych, mineralne dodatki do  żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, preparaty zioło-
we do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, produkty biobójcze do  celów medycznych, produkty 
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwio-
pochodne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środ-
ki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, pro-
tezy i  sztuczne implanty, okłady do  podtrzymywania ciała, okłady 
z  lodu do  leczenia obrażeń, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii 
i  rehabilitacji, plastry chłodzące do  celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335491 (220) 2019 06 12 (210) 501090
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aleric DesLO aCTIVe
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, żółty, niebieski
(531) 26 .05 .08, 26 .05 .16, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 
29 .01 .15, 19 .13 .21, 26 .13 .25
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, nielecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
nielecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do  celów medycznych, 
minerały do  celów medycznych, mineralne dodatki do  żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, preparaty zioło-
we do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów 

leczniczych, produkty biobójcze do  celów medycznych, produkty 
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwio-
pochodne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środ-
ki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, pro-
tezy i  sztuczne implanty, okłady do  podtrzymywania ciała, okłady 
z  lodu do  leczenia obrażeń, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii 
i  rehabilitacji, plastry chłodzące do  celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335492 (220) 2019 06 13 (210) 501134
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowny)
(540) Pelavo gardło spray
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, nielecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
nielecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do  celów medycznych, 
minerały do  celów medycznych, mineralne dodatki do  żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, preparaty zioło-
we do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, produkty biobójcze do  celów medycznych, produkty 
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwio-
pochodne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środ-
ki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, pro-
tezy i  sztuczne implanty, okłady do  podtrzymywania ciała, okłady 
z  lodu do  leczenia obrażeń, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii 
i  rehabilitacji, plastry chłodzące do  celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335493 (220) 2019 06 13 (210) 501137
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
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(540) (znak słowny)
(540) acatar na katar
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, preparaty do  golenia, 
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne 
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przybo-
rami toaletowymi, nielecznicze preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
nielecznicze preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do  pielęgnacji zdrowia, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do  celów medycznych, 
minerały do  celów medycznych, mineralne dodatki do  żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, preparaty zioło-
we do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, produkty biobójcze do  celów medycznych, produkty 
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwio-
pochodne, produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środ-
ki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, pro-
tezy i  sztuczne implanty, okłady do  podtrzymywania ciała, okłady 
z  lodu do  leczenia obrażeń, urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii 
i  rehabilitacji, plastry chłodzące do  celów medycznych, silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów .

(111) 335494 (220) 2019 07 02 (210) 501823
(151) 2020 11 13 (441) 2020 07 27
(732) eCOWIPes eWs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa JaWna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aquaFlush
(540) 

(531) 01 .15 .15, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 24 .15 .02, 
24 .15 .11, 26 .11 .12
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, w  szczególności dla dzieci i  niemowląt, do  pielę-
gnacji dla seniorów, do higieny w tym do higieny intymnej, do de-
makijażu, ściereczki do  czyszczenia nasączane detergentami, 
w  szczególności do  pielęgnacji i  czyszczenia mebli, łazienek, płyt 
ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, ele-
mentów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, 
ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych 

i  kamiennych, elementów z  metali, bawełna dla celów kosmetycz-
nych, wata do  celów kosmetycznych, patyczki kosmetyczne, płatki 
kosmetyczne, płatki kosmetyczne nawilżane, płatki do demakijażu, 
płatki nawilżane dezodoryzujące, płatki kosmetyczne dla dzieci, płat-
ki suche peelingujące, płatki nawilżane rewitalizujące, płatki nawil-
żane do demakijażu oczu, płatki nawilżane do zmywania paznokci, 
suche ściereczki peelingujące, chusteczki dezodorujące i antyperspi-
racyjne, chusteczki nawilżane peelingujące, jednorazowe ściereczki 
nasączane wodą kolońską, waciki dla celów kosmetycznych, 5 arty-
kuły higieniczne, patyczki higieniczne do  czyszczenia uszu w  tym 
także dla dzieci, 16 artykuły z  papieru i  celulozy do  celów sanitar-
nych takie jak ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub 
z celulozy, papier toaletowy, papier toaletowy nawilżany, ściereczki 
do twarzy z papieru, 21 artykuły do czyszczenia takie jak ściereczki 
gospodarcze suche, szmatki i  ściereczki do  czyszczenia, ściereczki 
do szorowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do polerowania, 
ściereczki do  kurzu, ściereczki do  szyb, ściereczki do  przecierania 
okularów, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki 
do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki ochronne do prasowa-
nia, ściereczki do mycia naczyń, ścierki do osuszania szkła, ściereczki 
do mycia garnków, papierowe ściereczki do polerowania .

(111) 335495 (220) 2019 07 10 (210) 502110
(151) 2020 11 25 (441) 2020 08 10
(732) DUDeK PaRagLIDeRs sPÓłKa JaWna WOJCIeCh 
DOMaŃsKI, PIOTR DUDeK, DaRIUsZ FILIPOWICZ, Osielsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDeK
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 lotnie, paralotnie, motolotnie, spadochrony do para-
lotni, skrzydła i części zamienne do nich, uprząż do lotni, paralotni, 
motolotni i spadochronów oraz pozostałe akcesoria, w tym: spado-
chrony ratunkowe, plecaki do  skrzydeł, worki i  torby transportowe 
do  skrzydeł, kontenery do  spadochronów ratunkowych, kokpity, 
karabinki, pylony, wskaźniki wiatru, rozpórki do  tandemów, 35 
sprzedaż na  rzecz osób trzecich za  pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i  hurtowych odzieży sportowej, lotni, 
paralotni, motolotni, spadochronów, skrzydeł i  części zamiennych 
do  nich, uprzęży do  lotni, paralotni, motolotni i  spadochronów 
oraz pozostałych akcesoriów, w  tym: spadochronów ratunkowych, 
plecaków do skrzydeł, worków i toreb transportowych do skrzydeł, 
kontenerów do spadochronów ratunkowych, kokpitów, karabinków, 
pylonów, wskaźników wiatru, rozpórek do  tandemów, namiotów, 
portfeli, saszetek biodrowych, reklamy radiowe i telewizyjne, rekla-
my za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Interne-
tu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom .

(111) 335496 (220) 2019 07 12 (210) 502228
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) KLIMas sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zamocowani
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, gwoździe, haki meta-
lowe, klamry jako zaciski metalowe, kołki do  ścian metalowe, kołki 
metalowe, kotwy łączące, kratownice metalowe, materiały konstruk-
cyjne metalowe, konstrukcje metalowe, gzymsy metalowe, nakrętki 
metalowe, nity metalowe, okucia metalowe, opaski zaciskowe me-
talowe do łączenia rur, osprzęt do okien metalowy, okucia do drzwi 
metalowe, okucia stosowane w  budownictwie metalowe, płyty 
kotwiące, podkładki regulacyjne dystansowe, rury i  rurki metalo-
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we, sworznie metalowe, śruby metalowe, wkręty metalowe, śruby 
do  łączenia przewodów metalowe, tuleje jako drobnica metalowa, 
uszczelki metalowe, zaciski jako klamry metalowe, metalowe zaciski 
do  rur i  kabli, złączki rur metalowe, taśmy ze  stali, taśmy do  zwią-
zywania metalowe, wiązadła metalowe, uchwyty i  haki ścienne 
do  mocowania rur metalowe, 41 organizowanie i  prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z  udziałem osób trzecich w  zakresie systemów 
zamocowań, akcesoriów budowlanych oraz chemii budowlanej, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej w zakresie systemów zamocowań, akcesoriów budowlanych oraz 
chemii budowlanej, kształcenie praktyczne [pokazy], doradztwo za-
wodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] w za-
kresie systemów zamocowań, akcesoriów budowlanych oraz chemii 
budowlanej, publikowanie on-line elektronicznych książek i  czaso-
pism, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie w zakresie systemów zamocowań, akcesoriów budowlanych oraz 
chemii budowlanej, informacja o  edukacji oraz publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe w zakresie systemów zamocowań, 
akcesoriów budowlanych oraz chemii budowlanej, organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych, organizowanie loterii .

(111) 335497 (220) 2019 07 15 (210) 502310
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) JM InnOVaTIVe COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MeDIFUsIOn
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowa-
ne do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych 
zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty ko-
smetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, 
toniki do twarzy i ciała jako kosmetyki, wody kosmetyczne, produkty 
do  demakijażu, kosmetyki do  makijażu, środki do  pielęgnacji wło-
sów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne 
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zę-
bów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny 
ciała nielecznicze, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetycz-
ne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspi-
ranty, żele kosmetyczne, pudry i  talki kosmetyczne, maski do  ciała 
w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, masecz-
ki do  ciała, maseczki do  włosów, maseczki do  skóry, oczyszczające 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki 
na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory sto-
sowane jako kosmetyki, maseczki do  pielęgnacji skóry, maseczki 
do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp .

(111) 335498 (220) 2019 07 15 (210) 502320
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) JM InnOVaTIVe COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) yOneLLe MeDIFUsIOn
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowa-
ne do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji urody, kosmetyki w  gotowych 
zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty ko-
smetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i  lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, 
toniki do  twarzy i  ciała jako kosmetyki, wody kosmetyczne, pro-
dukty do  demakijażu, kosmetyki do  makijażu, środki do  pielęgnacji 
włosów, szampony, produkty do  depilacji, lakiery do  paznokci, pre-
paraty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosme-
tyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do  czysz-
czenia zębów, środki do  pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, produkty 

do higieny ciała nielecznicze: żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic 
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chustecz-
ki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, 
antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski 
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, 
maseczki do  ciała, maseczki do  włosów, maseczki do  skóry, oczysz-
czające maseczki do  twarzy, maseczki nawilżające do  skóry, żelowe 
maseczki na  oczy, maseczki do  ciała w  kremie, maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, ma-
seczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 
kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji 
skóry, kremy do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecz-
nicze, produkty i  preparaty lecznicze do  pielęgnacji skóry, emulsje 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne 
w  postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i  balsa-
mów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, 
skóry z  problemami naczynkowymi, skóry z  trądzikiem różowatym, 
skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skó-
ry kobiet w  ciąży lub po  ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, 
preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów me-
dycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze prepara-
ty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane 
do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry .

(111) 335499 (220) 2019 07 31 (210) 502971
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) TVO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XC XTense CODe extend + intense
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony wzmacnia-
jące włosy, lecznicze szampony regeneracyjne, lecznicze szampony 
przyśpieszające porost włosów .

(111) 335500 (220) 2019 08 13 (210) 503428
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) łOJeWsKI DaWID, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOManIe
(540) 

(531) 24 .17 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice, skarpetki, 
szaliki, 38 rozpowszechnianie obrazu i  dźwięku za  pośrednictwem 
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, fora dla 
serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych 
on-line, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obra-
zów, 41 produkcja filmów i reportaży, dostarczanie informacji i roz-
rywki w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapi-
su na komputerze .
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(111) 335501 (220) 2019 09 18 (210) 504597
(151) 2019 11 25 (441) 2019 12 23
(732) InT4 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) InT4 IFTT
(510), (511) 9 utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, oprogra-
mowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do  zarzą-
dzania danymi i plikami oraz do baz danych, aplikacje biurowe i biz-
nesowe, programy komputerowe do  pobrania, mobilne aplikacje, 
oprogramowanie do  zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramo-
wanie do  planowania zasobów przedsiębiorstwa [eRP], 42 instalo-
wanie i utrzymywanie programów komputerowych, programowanie 
komputerowe dla osób trzecich, aktualizowanie programów kompu-
terowych na rzecz osób trzecich, testowanie programów kompute-
rowych, platforma jako usługa [Paas], usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, doradztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie 
technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania architektury systemów IT, doradztwo w zakresie projektowa-
nia procesu zarządzania jakością w działach IT, doradztwo w zakresie 
testowania oprogramowania IT (zintegrowane systemy zarządzania), 
doradztwo, konsultacje i  dostosowania oprogramowania kompu-
terowego służącego do  testowania, usługi wsparcia technicznego 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w  zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w  zakresie technologii informa-
cyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
(saas), instalowanie i  utrzymywanie programów komputerowych, 
programowanie komputerowe dla osób trzecich, aktualizowanie 
programów komputerowych na rzecz osób trzecich, testowanie pro-
gramów komputerowych, platforma jako usługa [Paas], doradztwo 
w  zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w  zakre-
sie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie kontroli jakości oprogramowania komputero-
wego i systemów komputerowych, doradztwo w zakresie testowania 
programów komputerowych, 45 licencjonowanie własności intelek-
tualnej, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego .

(111) 335502 (220) 2019 09 21 (210) 504702
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) gRZeLaK MOnIKa Lash DesIgn, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lash DesIgn
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych 
rzęs, szampony do  rzęs i  brwi, cleanery (odtłuszczacze) do  rzęs, 
removery (preparaty do  zdejmowania rzęs), primery do  rzęs, pro-
dukty do  stylizacji brwi i  rzęs, kosmetyki i  profesjonalne akcesoria 
kosmetyczne do  zabiegów stylizacji brwi i  rzęs, 8 pęsety, pęsety 
do sztucznych rzęs, 16 drukowane materiały szkoleniowe, podręcz-
niki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, poradniki [podręczniki], 
podręczniki [książki], 35 usługi reklamowe i  marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej, usługi 
handlu hurtowego, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów, usługi sprzedaży detalicznej online, usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: rzęsy, rzęsy 
syntetyczne, pęsety, kleje do rzęs, szampony do rzęs i brwi, cleanery 
(odtłuszczacze) do rzęs, removery (preparaty do zdejmowania rzęs), 
primery do rzęs, produkty do stylizacji brwi i rzęs, kosmetyki i akce-
soria profesjonalne do zabiegów stylizacji brwi i rzęs, 41 organizowa-

nie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażo-
we, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
w  tym doradztwo z  zakresu stylizacji brwi i  rzęs oraz przedłużania 
i zagęszczania rzęs, usługi pisania blogów, w tym blogów edukacyj-
nych i eksperckich, kursy szkoleniowe, w tym kursy z zakresu styliza-
cji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, kursy instrukta-
żowe, w tym kursy z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania 
i zagęszczania rzęs, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na profesjonalnych kursach, w tym kursach z zakresu stylizacji 
brwi i  rzęs oraz przedłużania i  zagęszczania rzęs, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych online, w  tym kursów z  zakresu stylizacji brwi 
i  rzęs oraz przedłużania i  zagęszczania rzęs, 44 zabiegi pielęgnacji 
urody, usługi stylizacji rzęs i  brwi, usługi zagęszczania rzęs, usługi 
przedłużania rzęs, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, 
usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi i rzęs .

(111) 335503 (220) 2019 09 23 (210) 504726
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) InsTyTUT PsyChOsOMaTyCZny sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ResTaURaCJa POLeCZKa
(540) 

(591) bordowy, ciemnoszary, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .03 .02, 02 .03 .08
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, usługi związane z dyskotekami, 43 informowanie i porady 
w  zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne .

(111) 335504 (220) 2019 09 24 (210) 504766
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) KORnaŚ sZyMOn MIKOłaJ PasJa ROZWOJU-gaBIneT 
PsyChOLOgICZny . TeRaPIa I PsyChOeDUKaCJa, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasja Rozwoju
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11, 29 .01 .03
(510), (511) 35 promowanie usług psychologicznych i/lub w  zakre-
sie zdrowia psychicznego, life coachingu, odżywiania, publikowanie 
tekstów i informacji o charakterze promocyjnym i reklamowym, 38 
przesyłanie informacji i wiadomości online, udostępnianie forów in-
ternetowych online, komunikacja za pośrednictwem blogów online, 
komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, konsulta-
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cje i informacje w zakresie wymienionych usług, 41 usługi edukacyjne, 
doradztwo w zakresie szkoleń, w tym przez Internet, udostępnianie 
i prowadzenie forów dyskusyjnych w Internecie, coaching w zakresie 
życia osobistego, doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkolenio-
we lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, nauczanie i szkolenia, 
usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, organizowanie semi-
nariów, kursów szkoleniowych szkoleń, konferencji, udostępnianie 
informacji online w zakresie wymienionych usług, usługi edukacyjne 
oraz doradztwo w dziedzinie life coachingu za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie drogą elektroniczną, dzielenie się 
swoimi treściami i  obrazami w  trybie online, zapewnienie szkoleń 
online, usługi edukacyjne związane z  odżywaniem, prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, naucza-
nie w  zakresie sposobów odżywiania, prowadzenie zajęć w  zakre-
sie odżywiania, kursy i  seminaria edukacyjne z  zakwaterowaniem, 
świadczenie usług w zakresie psychologii i/lub procesu decyzyjnego 
procesu do  zaspokajania różnych potrzeb za  pomocą poczty elek-
tronicznej, mediów społecznościowych (usługi w zakresie edukacji, 
kształcenia), świadczenie usług w zakresie szkoleń za pomocą poczty 
elektronicznej i/lub mediów społecznościowych, konsultacje i infor-
macje w zakresie wymienionych usług, 44 usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego, opieka medyczna i  psychologiczna, usługi medycz-
ne, doradztwo i  konsultacje psychologiczne, w  tym przez Internet, 
porady i leczenie psychologiczne, udzielanie informacji online w za-
kresie psychologii, poradnictwo w  zakresie odżywiania, udzielania 
informacji w zakresie odżywania, doradztwo w zakresie odżywiania 
i  dietetyki, świadczenie usług w  zakresie psychologii i/lub procesu 
decyzyjnego procesu do zaspokajania różnych potrzeb za pomocą 
poczty elektronicznej, mediów społecznościowych (pomoc psycho-
logiczna), świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicz-
nego za pomocą poczty elektronicznej i/lub mediów społecznościo-
wych, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług .

(111) 335505 (220) 2019 10 01 (210) 505079
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) MaJCZaK MIChał, Źródła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PaPa WeeD
(510), (511) 3 olejki zawierające kannabidiol (CBD) pochodzący z ko-
nopi do użytku kosmetycznego, olejki do pielęgnacji osobistej, olejki 
zawierające kannabidiol (CBD) do użytku kosmetycznego, preparaty 
i  substancje na  bazie kannabidiolu, endokannabidiolu, fitokannabi-
diolu, do użytku kosmetycznego, 5 herbaty lecznicze, herbaty zioło-
we do celów leczniczych, herbaty konopne, ekstrakty ziołowe do ce-
lów medycznych, zioła lecznicze, olejki lecznicze, nalewki do  celów 
medycznych, mydła lecznicze, naturalne suplementy diety, produkty 
powiązane z konopiami, w tym olejki pochodzące z konopi, marihu-
ana do celów medycznych, maści do celów medycznych, skoncentro-
wane pasty, roztwory, tabletki i kapsułki zawierające konopie, maści 
lecznicze, pasty w  formie koncentratów, roztwory, tabletki i kapsuł-
ki, każda zawiera żywice i olejki pochodzące z konopi, nutraceutyki 
do celów leczniczych, nutraceutyki do celów leczniczych zawierające 
marihuanę, nutraceutyki do celów leczniczych zawierające pochod-
ne marihuany w postaci żywic i olejków, 30 herbaty, zioła do celów 
spożywczych, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, produk-
ty spożywcze zawierające konopie, żywice z konopi i olejki z konopi, 
w postaci czekolady, ciasteczek, cukierków i batoników energetycz-
nych, produkty z konopi, w postaci herbat zawierających pochodne 
konopi w postaci żywic i olejków, 31 konopie nieprzetworzone, su-
szone konopie indyjskie, nasiona konopi indyjskich, susz konopny, 
35 sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz 
sklepów detalicznych i  hurtowych: kosmetyków, biżuterii, odzieży, 
żywności, produktów zdrowej żywności, herbat i naturalnych suple-
mentów diety, suszu konopnego, ziarna konopnego, herbat konop-
nych, produktów z konopi, gadżetów, prezentów i upominków oraz 
ich kompozycji i zestawów, reklamy radiowe i telewizyjne, produkcja 
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Inter-
netu, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred-
nictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur) .

(111) 335506 (220) 2019 10 04 (210) 505256
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) sPÓłDZIeLnIa MLeCZaRsKa W gOsTynIU, gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sM gostyń gostyńskie MLeKO zagęszczone słodzone 
Zawiera 8% tłuszczu i  20% suchej masy beztłuszczowej mleka . 
Pasteryzowane .
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, niebieski, żółty, zielony, 
jasnozielony
(531) 03 .04 .02, 03 .04 .24, 03 .04 .25, 03 .04 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 
27 .07 .01, 25 .01 .19, 06 .19 .11
(510), (511) 29 mleko zagęszczone słodzone, mleko zagęszczone 
w tym także o obniżonej zawartości laktozy,mleko skondensowane .

(111) 335507 (220) 2019 10 09 (210) 505395
(151) 2020 11 24 (441) 2019 12 09
(732) hORTeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nOWOŚĆ! CRazy plant ODLOTOWy aRBUZ naPÓJ 
OWOCOWO-KOnOPny + zielona kawa
(540) 

(591) czarny, różowy, pomarańczowy
(531) 05 .07 .20, 05 .07 .22, 05 .03 .11, 25 .01 .15, 25 .05 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kawy, 
napoje na  bazie substytutów kawy, 32 napoje bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe z  soków owocowych, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalko-
holowe, napoje owocowe, napoje o obniżonej wartości energetycz-
nej, owocowe napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/łub 
żelazem i/lub solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporządza-
nia napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie 
owocowe, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez 
dodatku ekstraktów roślinnych .
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(111) 335508 (220) 2020 03 06 (210) 511090
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC KRysZTałÓW smoczusie
(540) 

(591) różowy, biały, niebieski, fioletowy, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .01 .05, 01 .15 .11, 17 .02 .02
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, zestawy figurek 
do  zabawy, lalki, figurki zabawkowe do  kolekcjonowania, zestawy 
kreatywne do zabawy .

(111) 335509 (220) 2020 03 06 (210) 511091
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ePee POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC KRysZTałÓW
(540) 

(591) żółty, fioletowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 28 gry, zabawki i  akcesoria do  zabawy, zestawy figurek 
do  zabawy, lalki, figurki zabawkowe do  kolekcjonowania, zestawy 
kreatywne do zabawy .

(111) 335510 (220) 2020 03 07 (210) 511093
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) DesTRUCTIVe CReaTIOns sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WaR MOngReLs
(540) 

(531) 14 .01 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .25
(510), (511) 9 oprogramowane gier komputerowych do  pobrania 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprze-
wodowych, programy komputerowe do gier wideo i gier kompute-
rowych, programy gier komputerowych do  pobrania za  pośrednic-
twem Internetu [software ładowalny], programy gier komputerowych 
do pobrania za pośrednictwem Internetu [software], gry wideo [gry 
komputerowe] w  formie programów komputerowych zapisanych 
na  nośnikach danych, 41 usługi w  zakresie gier elektronicznych, 
w  tym udostępnianie gier online za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, udostępnianie gier komputerowych 
on-line, udostępnianie gier nie do pobrania w Internecie, udostępnia-
nie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi 
i  rozszerzeniami komputerowymi do  gier, udostępnianie informacji 
on-line na temat strategii gier komputerowych i wideo .

(111) 335511 (220) 2020 03 07 (210) 511094
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) s&M aDVICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MInDeROn
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalo-
we konstrukcje i budynki przenośne, drobne wyroby metalowe, me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, będące półproduk-
tami, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 42 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologicz-
ne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania .

(111) 335512 (220) 2020 03 09 (210) 511119
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) sTOWaRZysZenIe na RZeCZ ReCyKLIngU BIOODPaDÓW 
BIOReCyKLIng, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT KOMPOsTOWaLny
(540) 

(531) 05 .07 .13, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 8 łyżki, widelce i  noże stołowe z  tworzyw sztucznych, 
noże z  tworzyw ulegających biodegradacji, sztućce z  tworzyw ule-
gających biodegradacji, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, 
widelce z  tworzyw ulegających biodegradacji, 16 bielizna stołowa 
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bieżniki stołowe z celulozy, 
bileciki stołowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, filtry do kawy papierowe, filtry do wody z papieru, torebki 
do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, maty obiadowe tektu-
rowe, papier do pakowania żywności, papier do pieczenia, papiero-
we worki na śmieci, torby do pakowania wykonane z biodegradowal-
nego papieru, podstawki na stół papierowe, pojemniki na śmietanę 
papierowe, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, torby 
papierowe na zakupy, worki i torby papierowe, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, kartonowe pudełka do pakowania przemysło-
wego, kartony do pakowania, maty papierowe, ręczniki papierowe, 
papierowe serwetki do użytku domowego, torby na śmieci z papieru, 
folie do pakowania artykułów żywnościowych, papierowe pojemniki 
do żywności na wynos, plastikowe torebki do przechowywania żyw-
ności do użytku domowego, tace kartonowe do pakowania żywno-
ści, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, utrzymujące wilgoć 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, pudełka tektu-
rowe na pizzę, folia z octanu celulozy do pakowania, folia z octanu 
celulozy do  zawijania, papierowe pojemniki do  przechowywania, 
pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki papierowe, pojemni-
ki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włóknistej 
do jedzenia na wynos, opakowania na żywność, 18 torby zakupowe, 
20 tacki z tworzyw sztucznych jako pojemniki używane do pakowa-
nia żywności, 21 osłony na doniczki nie z papieru, biodegradowalne 
talerze, biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej, talerze 
jednorazowego użytku, talerze nadające się na kompost, talerze pa-
pierowe, papierowe foremki do  pieczenia, formy do  ciast i  ciastek, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 41 organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie wykładów w ce-
lach szkoleniowych, 45 udzielanie licencji osobom trzecim na korzy-
stanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich .
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(111) 335513 (220) 2020 03 09 (210) 511153
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) aMLseC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aMLseC
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe .

(111) 335514 (220) 2020 03 06 (210) 511167
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) KORCZyK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KORCZyK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 26 .05 .04
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży, zarówno w formie tradycyjnej 
jak i za pośrednictwem sklepu internetowego, pojazdów mechanicz-
nych, części zamiennych, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyj-
nych do  pojazdów mechanicznych, organizowanie i  prowadzenie 
targów i  wystaw w  celach reklamowych i  handlowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich towarów i  usług związanych ze  sprze-
dażą pojazdów mechanicznych, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
pośrednictwo w  zawieraniu umów kredytowych i  umów leasingu, 
wycena pojazdów mechanicznych, likwidacja szkód z tytułu ubezpie-
czenia innego niż na życie, 37 konserwacja i naprawy pojazdów me-
chanicznych, czyszczenie, mycie, polerowanie i smarowanie pojazdów 
mechanicznych, lakierowanie oraz usługi napraw awarii pojazdów 
mechanicznych, naprawa, wulkanizacja i wyważanie opon, ładowanie 
akumulatorów do pojazdów mechanicznych, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi stacji obsługi pojazdów w za-
kresie tankowania i  obsługi, montaż akcesoriów i  wyposażenia do-
datkowego w  pojazdach mechanicznych, zabezpieczanie pojazdów 
mechanicznych przed korozją, zabezpieczanie pojazdów mechanicz-
nych przed kradzieżą, 39 holowanie pojazdów mechanicznych, usługi 
kierowców, usługi pomocy drogowej w  przypadku awarii pojazdów 
mechanicznych, wynajem pojazdów mechanicznych-w  tym samo-
chodów i autokarów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport, 
42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kontrola ja-
kości, testowanie-kontrola pojazdów pod kątem sprawności .

(111) 335515 (220) 2020 03 09 (210) 511171
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) ITaLIan FashIOn By gUaZZOne sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITaLIan FashIOn By gUaZZOne
(540) 

(591) czarny, zielony, biały, czerwony
(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczni-
ki do rąk, ręczniki do rąk z materiałów tekstylnych, ręczniki do twarzy, 
ręczniki plażowe, ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, prześcieradła 
kąpielowe-ręczniki, bielizna frotowa, bielizna domowa, w tym ręczni-
ki do twarzy, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, tkaniny, tkaniny 
z dzianiny bawełnianej, dzianina, tkaniny koronkowe z dzianiny, dziani-
ny elastyczne na bieliznę dla pań, dzianiny elastyczne na górne części 
garderoby damskiej, dzianiny elastyczne na odzież sportową, dzianiny 
z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy wełnianej, dzianiny z przędzy 
jedwabnej, 25 dzianina-odzież, odzież, odzież ciążowa, odzież codzien-
na, odzież męska, damska i dziecięca, odzież sportowa, odzież lniana, 
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, okrycia 
wierzchnie jako odzież, okrycia kąpielowe, okrycia przeciwdeszczowe, 
obuwie, obuwie codzienne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, pasy 
elastyczne wyszczuplające-do bielizny, bielizna, bielizna osobista, bie-
lizna osobista z dzianiny, bielizna wchłaniająca pot, bielizna termoak-
tywna, bielizna funkcjonalna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna 
ciążowa, ciążowa bielizna nocna, body-bielizna, halki-bielizna, bokser-
ki, kąpielówki, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla 
mężczyzn i  kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, okrycia zakładane 
na kostiumy kąpielowe, piżamy, rajstopy, szlafroki, szlafroki wypoczyn-
kowe, skarpetki i  pończochy, skarpety sportowe, skarpetki wchłania-
jące pot, skarpety do kostek, skarpety wewnętrzne do obuwia-stopki, 
skarpetki noszone jako kapcie, kapcie skórzane, bluzy z  kapturem, 
bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, blezery, 
dżinsy, czapki i czapeczki sportowe, komplety odzieżowe ze spoden-
kami, komplety koszulek i  spodenek, komplety do  joggingu-odzież, 
kombinezony-odzież, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule, 
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki z długimi rękawami, koszulki 
sportowe z  krótkimi rękawami, koszulki polo, krótkie spodnie, kurtki 
sportowe, kurtki-odzież, męskie i  damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, płaszcze, spodenki, spodnie od dresu, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, prowadzonej w sklepach stacjonarnych, a także 
korespondencyjnej, prowadzonej przez internet lub za pośrednictwem 
każdego środka komunikacji na odległość związane ze sprzedażą: tka-
nin, ręczników, bielizny frotowej, bielizny domowej, w tym ręczników 
do twarzy, odzieży, odzieży ciążowej, odzieży męskiej, damskiej i dzie-
cięcej, odzieży sportowej, odzieży lnianej, odzieży wierzchniej dla 
dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, okryć 
kąpielowych, okryć przeciwdeszczowych, obuwia, obuwia plażowego, 
obuwia sportowego, pasów elastycznych wyszczuplających, bielizny 
osobistej, bielizny nocnej, bielizny ciążowej, bielizny termoaktywnej, 
bielizny funkcjonalnej, bokserek, kąpielówek, kostiumów kąpielowych, 
piżam, szlafroków, skarpet i  pończoch, rajstop, skarpetek noszonych 
jako kapcie, kapci skórzanych, bluz z kapturem, bluz sportowych z kap-
turem, bluz sportowych, bluz dresowych, blezerów, dżinsów, czapek 
i czapeczek sportowych, kombinezonów, koszul, koszulek z krótkim lub 
długim rękawem, koszulek sportowych, koszulek polo, krótkich spode-
nek, kurtek, płaszczy, spodni i kamizelek, spodenek, spodni od dresu .

(111) 335516 (220) 2020 03 09 (210) 511173
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) aLLegRO .PL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) shIP WITh aLLegRO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w  zakresie obsługi-
wania sklepów online, aplikacje mobilne w  zakresie obsługiwania 
sklepów online, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi 
zamówień handlowych, aplikacje mobilne w zakresie obsługi zamó-
wień handlowych, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsłu-
gi zamówień handlowych wspomagające proces wydruku etykiety 
adresowej, zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, aplikacje 
mobilne w  zakresie obsługi zamówień handlowych wspomagające 
proces wydruku etykiety adresowej, zamówienia kuriera i  obsługę 
procesu dostawy, 35 obsługa rynków on-line w  celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas 
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi reklamowe i  promocyjne, usługi porównywania cen, 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w  światowej sieci komputero-
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wej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać 
się w  towary i  usługi, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i  zamówienia handlowe, zawierać umowy i  dokonywać 
transakcji, dokonać wydruku etykiety adresowej oraz zamówić ku-
riera dla zamówień handlowych, usługi handlu online w odniesieniu 
do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi 
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport, 
przewożenie i  dostarczanie towarów, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, 42 oprogramowanie jako usługa 
(saas) w  zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie 
jako usługa (saas) w zakresie obsługi zamówień handlowych, opro-
gramowanie jako usługa (saas) w  zakresie obsługi zamówień han-
dlowych wspomagające wydruk etykiety adresowej, zamówienia 
kuriera i  obsługę procesu dostawy, oprogramowanie jako usługa 
do wsparcia procesu logistycznego sklepu internetowego .

(111) 335517 (220) 2020 03 09 (210) 511174
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) aLLegRO .PL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WysyłaM Z aLLegRO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w  zakresie obsługi-
wania sklepów online, aplikacje mobilne w  zakresie obsługiwania 
sklepów online, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi 
zamówień handlowych, aplikacje mobilne w zakresie obsługi zamó-
wień handlowych, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsłu-
gi zamówień handlowych wspomagające proces wydruku etykiety 
adresowej, zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, aplikacje 
mobilne w  zakresie obsługi zamówień handlowych wspomagające 
proces wydruku etykiety adresowej, zamówienia kuriera i  obsługę 
procesu dostawy, 35 obsługa rynków on-line w  celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas 
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi reklamowe i  promocyjne, usługi porównywania cen, 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w  światowej sieci komputero-
wej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać 
się w  towary i  usługi, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i  zamówienia handlowe, zawierać umowy i  dokonywać 
transakcji, dokonać wydruku etykiety adresowej oraz zamówić ku-
riera dla zamówień handlowych, usługi handlu online w odniesieniu 
do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi 
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport, 
przewożenie i  dostarczanie towarów, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, 42 oprogramowanie jako usługa 
(saas) w  zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie 
jako usługa (saas) w zakresie obsługi zamówień handlowych, opro-
gramowanie jako usługa (saas) w  zakresie obsługi zamówień han-
dlowych wspomagające wydruk etykiety adresowej, zamówienia 
kuriera i  obsługę procesu dostawy, oprogramowanie jako usługa 
do wsparcia procesu logistycznego sklepu internetowego .

(111) 335518 (220) 2020 03 09 (210) 511175
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 18
(732) aLLegRO .PL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aLLegRO FULFILMenT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w  zakresie obsługi-
wania sklepów online, aplikacje mobilne w  zakresie obsługiwania 
sklepów online, oprogramowanie komputerowe do wsparcia proce-
su logistycznego sklepu internetowego, 35 obsługa rynków on-line 
w  celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między oso-
bami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w  zakresie 
ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line 
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usłu-
gi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw han-
dlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w świa-
towej sieci komputerowej, za  pomocą której osoby trzecie mogą 

oferować i  zaopatrywać się w  towary i  usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i  zamówienia handlowe, zawierać 
umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu 
do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usłu-
gi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 logistyka 
transportu, usługi z zakresu logistyki magazynowej, transport, prze-
wożenie i dostarczanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, 
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trze-
cich, usługi z zakresu logistyki magazynowej, polegającej na komple-
towaniu zamówień dla sklepów internetowych, wynajem przestrze-
ni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, 
usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie transportu, 42 
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki pro-
duktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, 
w  imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingo-
wych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (saas) 
w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie jako usłu-
ga do wsparcia procesu logistycznego sklepu internetowego .

(111) 335519 (220) 2020 03 09 (210) 511190
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) DOM DeVeLOPMenT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OsIeDLe głĘBOCKa
(540) 

(591) czarny, zielony, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 19 ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, 
prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budow-
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i  re-
klamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i tech-
nologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji han-
dlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, 
usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizo-
wania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, po-
wierzchniami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam również w  sieci on-line, 
opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem 
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w  aspekcie ekono-
miczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, doradz-
two w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, usługi sprzedaży na  kredyt, usługi w  zakresie wycen finanso-
wych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali 
i  powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozlicza-
nia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu bu-
dynków, lokali mieszkalnych i  użytkowych, usługi przedsiębiorcy od-
powiedzialnego za  budowę pod względem finansowym w  aspekcie 
projektowania i  realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, loka-
li mieszkalnych i użytkowych, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, 
najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 usługi developerskie 
związane z  budową i  zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub 
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nad-
zoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, kon-
strukcyjnych i  montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, 
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restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólno-
budowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi w  zakresie 
doradztwa budowlanego .

(111) 335520 (220) 2020 03 09 (210) 511194
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) DOM DeVeLOPMenT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReZyDenCJa sTanIsłaWa aUgUsTa
(540) 

(591) złoty, brązowy
(531) 24 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, 
prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budow-
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i re-
klamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i  technologii w  tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
organizowania przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynaj-
mowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam również w  sieci 
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w  aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania obiektami 
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządza-
nia nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie 
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nie-
ruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania 
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami par-
kingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi 
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finan-
sowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opraco-
wywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w  zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, pośrednictwo 
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytko-
wej, 37 usługi developerskie związane z  budową i  zagospodarowa-
niem 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 wykonaw-
czych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykony-
wania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i  montażowych, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konser-
wacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących 
obiektów inżynierskich, usługi w zakresie doradztwa budowlanego .

(111) 335521 (220) 2020 03 09 (210) 511202
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) JeWeLRy & WaTChes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) edibazzar
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego ze-
garków, biżuterii i akcesoriów typu portfele, paski i etui .

(111) 335522 (220) 2020 03 09 (210) 511208
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) JeWeLRy & WaTChes sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDIBaZZaR
(540) 

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 17 .02 .04, 26 .04 .03, 26 .04 .11, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego ze-
garków, biżuterii i akcesoriów typu portfele, paski i etui .

(111) 335523 (220) 2020 03 09 (210) 511226
(151) 2020 10 10 (441) 2020 05 18
(732) DOM DeVeLOPMenT sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aL aPaRTaMenTy LUDWIKI
(540) 

(591) biały, szary
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, 
prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budow-
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i re-
klamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury 
i  technologii w  tej dziedzinie, także w  celu przeprowadzania opera-
cji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wysta-
wowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, 
organizowania przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, wynaj-
mowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam również w  sieci 
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod 
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w  aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
doradztwo w  zakresie zarządzania i  administrowania obiektami 
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządza-
nia nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie 
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieru-
chomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nie-
ruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkin-
gowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi 
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przed-
siębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania 
koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w  zakresie sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, pośrednictwo w nabywa-
niu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 usłu-
gi deweloperskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach 
przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych 
i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remon-
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towe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, usługi w  zakresie funkcji generalnego 
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inży-
nierskich, usługi w zakresie doradztwa budowlanego .

(111) 335524 (220) 2020 03 09 (210) 511237
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) IDZIKOWsKa JOanna, Tąpkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trawialnia .eu trawienie & pasywacja
(540) 

(591) szary, jasnoniebieski
(531) 19 .13 .01, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 metale, metale ciężkie, metale nieżelazne, metale 
samozapalne, metale nieszlachetne, metale laminowane, metale 
do spawania, obrobione metale nieszlachetne, nieprzetworzone me-
tale nieszlachetne, metale do powlekania, metale nieszlachetne jako 
tablice pamiątkowe, metale do spawania żeliwa, metale nieżelazne 
i ich stopy, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, meta-
le nieszlachetne i ich stopy, metale w postaci folii lub proszku do dru-
karek 3D, metale nieszlachetne, surowe i  półobrobione, do  dalszej 
produkcji, 40 nakładanie powłok odpornych na  zużycie na  metale 
i  tworzywa sztuczne, obróbka metali, obróbka [obróbka mecha-
niczna] metalu, obróbka metalurgiczna, obróbka elektrochemiczna, 
obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka meta-
lu [odpuszczanie], obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu 
[kształtowanie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka [kształtowa-
nie] metalu, 42 usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania 
metalem, opracowywanie powłok na metale .

(111) 335525 (220) 2020 03 11 (210) 511325
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) FORTePIanO Classic Vodka
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, srebrny, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 19 .07 .01
(510), (511) 33 wódki .

(111) 335526 (220) 2020 03 11 (210) 511374
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 25
(732) KOZłOWsKI WOJCIeCh CUKIeRnIa sTaROPOLsKa, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) staropolska
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 potrawy mięsne, potrawy rybne, potrawy z jaj, sałat-
ki, zupy, 30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, herbata, kanapki, kawa, lody 
spożywcze, napoje kawowe, pieczywo, pizza, potrawy na bazie mąki, 
słodycze, torty, wyroby cukiernicze i  piekarnicze, 43 usługi gastro-
nomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w cukierniach, 
kawiarniach i restauracjach .

(111) 335527 (220) 2020 03 11 (210) 511375
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) BOsTOn CLInIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr sura skinPro
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosme-
tyki organiczne, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki w  formie 
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], 
kosmetyki w  postaci kremów, kosmetyki w  postaci płynów, olejki 
do ciała [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w for-
mie mleczek, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, kosmetyki do  pielęgnacji urody, toniki do  twarzy 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmety-
ki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, nawilżające balsamy do skóry [ko-
smetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], żele 
do  twarzy i  ciała [kosmetyki], kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], 
środki nawilżające przeciw starzeniu się do  użytku jako kosmetyki, 
16 poradniki [podręczniki], podręczniki [książki], książki informacyj-
ne, broszury, broszury drukowane, medyczne czasopisma fachowe, 
35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w  dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe 
w  dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i  produktów 
do  pielęgnacji urody, usługi reklamowe w  celu zwiększania świa-
domości społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, udostępnia-
nie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
usługi reklamowe w  zakresie artykułów kosmetycznych, udzielanie 
informacji konsumenckich o  produktach w  zakresie kosmetyków, 
usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-
line związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, 44 
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zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, analiza kosmetyczna, 
usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za-
biegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i  włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, 
badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
poradnictwo medyczne, kliniki medyczne, pomoc medyczna, usługi 
informacji medycznej, usługi oceny medycznej, usługi pomocy me-
dycznej, usługi spa medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne], 
usługi klinik medycznych, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki 
medycznej [testy i  analizy], usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, bada-
nia medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, usługi infor-
macji medycznej świadczone za  pośrednictwem Internetu, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych .

(111) 335528 (220) 2020 03 11 (210) 511377
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) sOLInea sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KeLOPTIn
(510), (511) 5 preparaty na zmiany dermatologiczne i rany .

(111) 335529 (220) 2020 03 12 (210) 511406
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 27
(732) sTeFanIUK agnIesZKa, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sILna JaK MaMa
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne 
do  pielęgnacji skóry, preparaty witaminowe, mineralne suplemen-
ty diety, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy die-
ty, suplementy dietetyczne, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do  celów me-
dycznych, suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, 16 papier i karton, druki, materiały 
introligatorskie, materiały do  introligatorstwa, materiały drukarskie 
i  introligatorskie, materiały introligatorskie do  książek i  dokumen-
tów, książki, poradniki [podręczniki], fotografie, fotografie [wydru-
kowane], papierowe materiały biurowe, notatniki [notesy], agendy, 
pamiętniki, dzienniki, organizery osobiste, kalendarze, zeszyty do pi-
sania, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, druki, broszury, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papierowe metki [zawieszki], 
afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], gaze-
ty, katalogi, periodyki [czasopisma], prospekty, publikacje drukowa-
ne, publikacje promocyjne, reklamy drukowane, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, biustono-
sze, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, kurtki wiatroszczelne, daszki, czepki kąpielowe, chustki 
na głowę, czapki bejsbolówki, kostiumy kąpielowe, spodenki kąpie-
lowe, kominiarki, kurtki sportowe, płaszcze, koszulki polo, koszulki 
bez rękawów, koszule, topy do biegania, tuniki, odzież przeciwdesz-
czowa, polary, podkoszulki, kurtki [odzież], paski, opaski na  głowę, 
opaski przeciwpotne na głowę, trykoty [ubrania], rękawiczki [odzież], 
skarpetki, spódnice, spodnie sportowe, spodnie wierzchnie, szorty, 
ocieplacze na  nogi [getry], szaliki, akcesoria na  szyję, apaszki, ban-
dany na  szyję, nauszniki [odzież], buty sportowe japonki, sandały, 
28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i przyrządy gimna-
styczne, sportowe, 41 usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi 

trenerskie, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie 
zajęć w  zakresie ćwiczeń fizycznych, kultura fizyczna, organizowa-
nie zajęć sportowych, organizowanie i  prowadzenie kursów, semi-
nariów i  warsztatów, organizowanie programów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związa-
nych ze  sprawnością fizyczną, prowadzenie kursów szkoleniowych 
online związanych z odżywianiem, organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, organizowanie pokazów w  celach szkoleniowych, 
organizowanie zjazdów w  celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie zawodów sportowych i  imprez sportowych, usługi 
studiów nagrań, filmowych, wideo i  telewizyjnych, usługi studiów 
nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, produkcja nagrań 
muzycznych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, produkcja 
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie ma-
teriałów drukowanych, publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, 
publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, doradztwo diete-
tyczne, usługi doradztwa żywieniowego .

(111) 335530 (220) 2020 03 12 (210) 511416
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) CZaRnOWsKI JaCeK CeTUs COnsULTIng, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saLes sCanneR
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt przedsię-
biorstw, audyt w zakresie sprzedaży towarów i usług, audyt on-line 
i na odległość, 42 audyt jakości towarów i usług, certyfikacja (kontro-
la jakości) .

(111) 335531 (220) 2020 03 13 (210) 511441
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) BIeLaWsKa WyTWÓRnIa naPOJÓW sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Bielawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dusza Regionu Zamknięta w Piwie
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo .

(111) 335532 (220) 2020 03 13 (210) 511442
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) Przedsiębiorstwo Usługowo handlowe CheMIROL sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfesjonalnyRolnik
(540) 

(591) granatowy, czerwony, czarny
(531) 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę 
bezpośrednią: materiałów opałowych, narzędzi i  produktów prze-
znaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, w tym środków 
ochrony roślin, nasion, materiału siewnego, nawozów i  pasz, skup 
i  sprzedaż płodów rolnych, doradztwo w  zakresie marketingu pro-
duktów chemicznych, doradztwo w zakresie wprowadzania do ob-
rotu produktów chemicznych, udzielanie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej w  zakresie przemysłu rolniczego, usługi 
organizacji targów i  wystaw o  charakterze reklamowym lub han-
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dlowym, usługi reklamowe, usługi w  zakresie promocji, usługi roz-
powszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, 
usługi tworzenia komputerowych baz danych .

(111) 335533 (220) 2020 03 13 (210) 511453
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) MeDIsePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Konopnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velox avir
(510), (511) 3 mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowania i po-
lerowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki do polerowa-
nia podłóg i mebli, 5 środki sanitarne do celów medycznych, płyny 
do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, powierzchni i narzędzi, w tym płyny 
o  działaniu biobójczym, chusteczki nasączone płynami do  dezyn-
fekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, 
płynów i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp, skóry, powierzch-
ni i narzędzi, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, produkty biobójcze, detergenty 
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne 
o  działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do  celów me-
dycznych o  działaniu profilaktycznym, produkty farmaceutyczne, 
suplementy diety, substancje dietetyczne do  celów medycznych, 
dermokosmetyki do  celów leczniczych, mydła antybakteryjne, my-
dła dezynfekujące, odświeżacze powietrza .

(111) 335534 (220) 2020 03 13 (210) 511454
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) MeDIsePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Konopnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velodes avir
(510), (511) 3 mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowania i po-
lerowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki do polerowa-
nia podłóg i mebli, 5 środki sanitarne do celów medycznych, płyny 
do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, powierzchni i narzędzi, w tym płyny 
o  działaniu biobójczym, chusteczki nasączone płynami do  dezyn-
fekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, 
płynów i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp, skóry, powierzch-
ni i narzędzi, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, produkty biobójcze, detergenty 
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne 
o  działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do  celów me-
dycznych o  działaniu profilaktycznym, produkty farmaceutyczne, 
suplementy diety, substancje dietetyczne do  celów medycznych, 
dermokosmetyki do  celów leczniczych, mydła antybakteryjne, my-
dła dezynfekujące, odświeżacze powietrza .

(111) 335535 (220) 2020 03 10 (210) 511478
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) TaUROn POLsKa eneRgIa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpieczniki TaUROna WłĄCZ w pracy
(540) 

(591) biały, szary, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .09 .15, 26 .01 .16, 26 .02 .14, 14 .07 .09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, ciekłych i  gazowych, 
36 usługi obrotu papierami wartościowymi w dziedzinie energetyki 
w postaci świadectw pochodzenia na energię odnawialną, 39 usługi 
w zakresie: przesyłania, dystrybucji i  dostarczania energii elektrycz-
nej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, 
pary wodnej i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycz-
nej i cieplnej, usługi zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną, 
usługi dystrybucji i zaopatrywania w wodę, odprowadzania ścieków .

(111) 335536 (220) 2020 03 10 (210) 511479
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) TaUROn POLsKa eneRgIa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpieczniki TaUROna WłĄCZ dla dobra dziecka
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .14, 04 .05 .21, 02 .09 .15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, ciekłych i  gazowych, 
36 usługi obrotu papierami wartościowymi w dziedzinie energetyki 
w postaci świadectw pochodzenia na energię odnawialną, 39 usługi 
w zakresie: przesyłania, dystrybucji i dostarczania energii elektrycz-
nej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, 
pary wodnej i gorącej wody, usługi magazynowania energii elektrycz-
nej i cieplnej, usługi zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną, 
usługi dystrybucji i zaopatrywania w wodę, odprowadzania ścieków .

(111) 335537 (220) 2020 03 10 (210) 511480
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) TaUROn POLsKa eneRgIa sPÓłKa aKCyJna, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpieczniki TaUROna WłĄCZ dla dobra dziecka
(540) 

(591) biały, różowy, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 04 .05 .21, 02 .09 .15, 26 .01 .14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży paliw stałych, ciekłych i  gazowych, 
36 usługi obrotu papierami wartościowymi w dziedzinie energetyki 
w postaci świadectw pochodzenia na energię odnawialną, 39 usłu-
gi w  zakresie: przesyłania, dystrybucji i  dostarczania energii elek-
trycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz 
paliw, pary wodnej i  gorącej wody, usługi magazynowania energii 
elektrycznej i cieplnej, usługi zaopatrywania w energię elektryczną 
i cieplną, usługi dystrybucji i zaopatrywania w wodę, odprowadzania 
ścieków .

(111) 335538 (220) 2020 03 13 (210) 511487
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 01
(732) TReFL sPÓłKa aKCyJna, sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeCZKa ŚMIeChU
(540) 

(591) biały, żółty, brązowy, czarny
(531) 07 .15 .05, 07 .15 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na  elektro-
nicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne 
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i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmo-
wych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-
-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania 
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, trans-
misji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 zabawki, zabawki 
manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urzą-
dzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub 
obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, klocki, 
łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne 
inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towa-
rzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, 
żetony, figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek .

(111) 335539 (220) 2020 03 14 (210) 511489
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) DZIeWULsKa KaTaRZyna, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Babaje
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki, kosmetyki natural-
ne, kosmetyki do brwi, kosmetyki do paznokci, kosmetyki kolorowe, 
41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 usługi w zakresie ma-
kijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, usługi wizażystów, zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, usługi makijażu permanentnego .

(111) 335540 (220) 2020 03 14 (210) 511492
(151) 2020 10 15 (441) 2020 05 25
(732) BUZeK JanUsZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOngRes MIasTeCZeK POLsKICh
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .24, 06 .07 .07, 06 .07 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i  prowadzeniem kongresów, konferencji, sympozjów oraz semina-
riów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji, rozrywki, kultu-
ry, organizowanie zawodów, konkursów sportowych i imprez sporto-
wych, produkcja, przeprowadzanie imprez i zawodów oraz turniejów 
sportowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i  turniejów sportowych, organizacja imprez, 
widowisk kulturalnych, rozrywkowych i artystycznych, usługi w za-
kresie organizowania widowisk kulturalnych, publikowanie czaso-
pism internetowych .

(111) 335541 (220) 2020 03 16 (210) 511495
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) BOgDaŃsKI DaRIUsZ PasIeKa WIOsenna,  
Konstantynów łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PasIeKa WIOsenna

(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 05 .05 .20, 03 .13 .04, 26 .05 .04, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 
27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 4 wosk pszczeli do produkcji świec, wosk pszczeli, świecz-
ki, świece, 20 ule, ramki na  plastry miodu do  uli, zaczątki plastrów 
do  uli, 30 miód, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  na-
dzienia, produkty pszczele, propolis, propolis-kit pszczeli spożywczy, 
mleczko pszczele, 31 pszczoły, pszczeli pyłek jako materiał surowy, 
nieprzetworzony pyłek pszczeli, 41 warsztaty w  celach edukacyj-
nych, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, 
pokazy edukacyjne, 44 usługi pszczelarskie .

(111) 335542 (220) 2020 03 17 (210) 511499
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) KOnCePT gasTRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sing sing
(510), (511) 43 restauracje, przygotowywanie żywności, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje .

(111) 335543 (220) 2020 03 16 (210) 511532
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCJI BeTOnÓW PReFBeT 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Śniadowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PReFBeT
(510), (511) 19 alabaster, asfalt, azbestocement, balustrady, baraki, bel-
ki niemetalowe, belki policzkowe stosowane jako części schodów nie-
metalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitum, produkty 
bitumiczne dla budownictwa, boazerie, bramy niemetalowe, brykiet 
z bagassy z trzciny cukrowej jako materiał budowlany, budowlane ma-
teriały niemetalowe, cegły, cement, cement do  palenisk, chlewy, da-
chówka niemetalowa, daszki stosowane w budownictwie niemetalo-
we, deflektory kominowe niemetalowe, deski jako drewno do  celów 
budowlanych, doki pływające do cumowania łodzi niemetalowe, klep-
ka podłogowa drewniana, drewno budowlane, drewno fornirowane, 
drewno użytkowe, barierki bezpieczeństwa na drogi niemetalowe, fo-
lie i płyty z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały do bu-
dowy i pokrywania dróg, drzwi niemetalowe, figurki z kamienia, beto-
nu lub marmuru, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, 
fornir z drzewa, futryny niemetalowe, geotekstylia, gips, glina, ił, gonty, 
granit, granulat szklany do znakowania dróg, grobowce niemetalowe, 
grzędy, gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, kamie-
niarskie wyroby, kamienie sztuczne, kamienie żaroodporne, kamień 
budowlany, karton budowlany, kątowniki niemetalowe, klepki bednar-
skie, kominy niemetalowe, kominowe elementy niemetalowe, kon-
strukcje niemetalowe, korek sprasowany, kostki niemetalowe, kostki 
oświetlające, kosze dachowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, 
kraty niemetalowe, kreda surowa, krokwie dachowe, kryształ skalny, 
krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
kurniki niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg, listwy nieme-
talowe stosowane w budownictwie, lufciki, okienka niemetalowe, łaty 
drewniane, łaty niemetalowe, łupki, makadam, margiel wapienny, mar-
mur, materiały konstrukcyjne niemetalowe, mozaiki do budownictwa, 
nadproża niemetalowe, naroża dachów, obudowy kominków, odrzwia 
niemetalowe, materiały ogniotrwałe, ogrodzenia niemetalowe, okien-
nice niemetalowe, okładziny niemetalowe stosowane w  budownic-
twie, okna niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budow-
nictwa, palisady niemetalowe, papier budowlany, parkiety, piasek 
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do akwarium, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, cement do wyko-
nania pieców, płatwy stosowane jako dachówki, płyty niemetalowe, 
podkłady kolejowe niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia da-
chów niemetalowe, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki 
cementowe ognioodporne, progi niemetalowe, przewody ciśnieniowe 
niemetalowe, przewody niemetalowe do  instalacji wentylacyjnej, kli-
matyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ramy do okien niemeta-
lowe, rolety niemetalowe i  nie  z  materiałów tekstylnych, urządzenia 
do parkowania rowerów niemetalowe, rozporki, rury i kształtki drena-
żowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny, schody niemeta-
lowe, sklejka, słupy niemetalowe, smoła, spoiwa do  murów, stajnie, 
stemple niemetalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, sygna-
lizacja nie świetlna i nie mechaniczna niemetalowa, szalunki do betonu 
niemetalowe, szamota, szkło konstrukcyjne, szkło okienne stosowane 
w  budownictwie, szkło zbrojone, szyny winylowe jako materiały bu-
dowlane, ścianki szczelne niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, 
terakota, trampoliny niemetalowe, trzciny dla budownictwa, tuf wa-
pienny, wapno, witraże, wykładziny niemetalowe, zaprawa murarska, 
zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, żaluzje 
niemetalowe, żużel stosowany jako materiał budowlany, żwir, beton 
komórkowy, wyroby z betonu komórkowego stosowane w budownic-
twie, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospo-
darczej, optymalizacja stron internetowych, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo biznesowe, poka-
zy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, rekla-
ma, reklama korespondencyjna, reklama on-line za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, telewizyj-
ne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tymczasowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za  pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż, reklama 
i promocja: artykułów sportowych, strojów sportowych, czapek, cza-
peczek sportowych, topów sportowych, podkoszulek sportowych, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, usługi lobbingu handlowego, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako 
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów pozwalające nabywcy je  oglądać i  kupować 
poprzez katalogi, w sklepach i hurtowniach, poprzez Internet z: wyro-
bami budowlanymi, metalowymi, z tworzyw sztucznych, tekstylnymi, 
ze sprzętem i wyrobami do użytku sportowego z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych, a w szczególności: bramy metalowe, stojaki, 
półki, bumpery jako talerze gimnastyczne, maty gimnastyczne, obu-
wie gimnastyczne, odzież gimnastyczna, torby gimnastyczne, liny gu-
mowe, liny metalowe, maty z plecionej liny na stoki narciarskie, nasadki 
na liny stosowane jako chomątka metalowe, sanki dojazdy na stojąco, 
piłki, skakanki, worki z lodem do celów medycznych, worki biwakowe 
stanowiące osłony, tarcze elektroniczne, rzutki strzelnicze do tarcz, kule 
bilardowe, kule stalowe, drążki gimnastyczne, artykuły gimnastyczne, 
artykuły gimnastyczne dla niepełnosprawnych, balony, bloki startowe, 
bumerangi, deskorolki, dyski latające, ekrany maskujące, ekspandery, 
gry, gry polegające na budowaniu, gry z obręczami, hantle, maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, nagolenniki jako artykuły sportowe, liny, 
nakolanniki jako artykuły sportowe, ochraniacze jako części strojów 
sportowych, ochraniacze na  łokcie jako artykuły sportowe, pasy 
do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pasy na talię, do ćwi-
czeń, pierścienie do rzucania stosowane w grach, przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, sanki jako artykuły sportowe, siatki do sportów, 
stacjonarne rowery treningowe, trampoliny, trampoliny jako artykuły 

sportowe, worki treningowe, wrotki, antykorozyjne środki, auromina, 
balsam kanadyjski, barwniki, bejce, bezwodnik tytanu stosowany jako 
pigment, biel cynkowa stosowana jako pigment, biel ołowiana, biele 
stosowane jako barwniki lub farby, pokost bitumiczny, proszek z brązu, 
preparaty do konserwacji drewna, drewno barwiące, emalie stosowane 
jako lakiery, emalie do malowania, farby, farby bakteriobójcze, folie me-
talowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, glejta ołowiowa, 
gumiguta stosowana w malarstwie, gum i laki, gumożywice, kalafonia, 
karbonyl do konserwacji drewna, karmin koszenilowy, kit olejowy, kit 
szklarski, środki do  konserwacji drewna, kopal, kreozot do  ochrony 
drewna, lakiery, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zapobiega-
jące matowieniu metali, minia, mleko wapienne, oleje do konserwacji 
drewna, oleje przeciwrdzewne, preparaty do zdejmowania tapet, pig-
menty, proszek glinu do  malowania, rozcieńczalniki do  barwników, 
farb . lakierów, smary przeciwrdzewne, spoiwa do barwników, farb, ta-
śmy antykorozyjne, utrwalacze stosowane jako lakiery, zagęszczacze 
do barwników, zaprawa cementowa, kit, ziemia sjeńska, żywice natural-
ne w stanie surowym, aluminiowa folia, argentan, armatura do przewo-
dów metalowa, barierki ochronne, baryłki metalowe, beczki metalowe, 
belki metalowe, biały metal: blacha, blacha cynowana, boje cumowni-
cze metalowe, bramy metalowe, brąz, butle stosowane jako pojemniki 
do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, cermetale stosowane jako 
spieki metalowo-ceramiczne, chrom, cyna, cynk, cyrkon, ćwieki stoso-
wane jako gwoździe, dachówka metalowa, daszki metalowe stosowa-
ne w budownictwie, deflektory kominowe metalowe, drabinki metalo-
we, drobnica żelazna, drut metalowy, osprzęt do  drzwi metalowy, 
drzwi metalowe, dwuróg blacharski, dysze, dzwonki, ekrany palenisko-
we, figurki z  metali nieszlachetnych, folie cynowe, folie metalowe 
do zawijania i pakowania, formy odlewnicze metalowe, futryny metalo-
we, galenit, gałki jako uchwyty metalowe, german, glin, grobowce me-
talowe, gwoździe, gzymsy metalowe, hafn, haki metalowe, imadła 
warsztatowe metalowe, ind, kabiny kąpielowe metalowe, kable meta-
lowe nieelektryczne, kadm, kadzie metalowe, kasetki pancerne, kasety 
metalowe, kątowniki metalowe, kęsiska płaskie, klamki, klamry metalo-
we, klucze, kłódki, kokile, wlewnice stosowane w odlewnictwie, kolan-
ka do  rur metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe 
trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstruk-
cje przenośne metalowe, końcówki do kabli, końcówki wylotowe z me-
tali, kostki metalowe, kosze dachowe metalowe, kosze metalowe, ko-
twice, kowadła, kółka samonastawne do  mebli metalowe, krany 
do  beczek metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty 
ochronne piecowe metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe meta-
lowe, kule stalowe, limonit, końcówki metalowe do lin, liny metalowe, 
liny stalowe, lufciki, okienka metalowe, łańcuchy metalowe, łaty meta-
lowe, magnez, mangan, materiały kolejowe metalowe, materiały kon-
strukcyjne metalowe, osprzęt do mebli metalowy, metale nieszlachet-
ne surowe lub półprzetworzone, drut z  miedzi nie  izolowany, miedź 
surowa lub półprzetworzona, molibden, mosiądz surowy lub półprze-
tworzony, naciągi pasów metalowe, nadproża metalowe, nakrętki me-
talowe, narożniki metalowe w budownictwie, nasady kominowe meta-
lowe, nawijarki do rur giętkich niemechaniczne metalowe, nikiel, niob, 
nity metalowe, obręcze do beczek metalowe, obrotnice, odrzwia meta-
lowe, ograniczniki do drzwi lub okien metalowe, ogrodzenia metalo-
we, okiennice metalowe, okładziny metalowe stosowane w budownic-
twie, osprzęt metalowy do okien, okna metalowe, okucia do budo- 
wnictwa, okucia metalowe, ołów surowy lub półprzetworzony, opaski 
zaciskowe metalowe do łączenia rur, palety metalowe, palisady meta-
lowe, pancerze, pasy do transportu i przenoszenia ładunków metalo-
we, pierścienie metalowe, plomby, płyty metalowe, podkowy metalo-
we, podpory metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pokrycia 
dachów metalowe, pokrywy do włazów metalowe, pomosty prefabry-
kowane metalowe, progi metalowe, przegrody metalowe, przewody 
antenowe, przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody 
ciśnieniowe metalowe, przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, 
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, prze-
wody wodociągowe metalowe, pudełka z  metali nieszlachetnych, 
puszki do konserw metalowe, ramy do okien metalowe, rączki do na-
rzędzi metalowe, rękojeści kos metalowe, rękojeści noży metalowe, ro-
lety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do drzwi lub okien prze-
suwnych, urządzenia do  parkowania rowerów metalowe, rurki 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rynny metalowe, 
saboty z Denver, schody metalowe, siatki metalowe, skarbonki metalo-
we, skrzynie metalowe, słupy metalowe, smarowniczki, sprzączki 
nie z metali szlachetnych, arkusze, blachy ze stali, konstrukcje stalowe, 
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armatura ze stali, stemple metalowe, stop łożyskowy, stopnie, schodki 
metalowe, stopy metali nieszlachetnych, druty ze stopów metali nie-
szlachetnych stosowane z wyjątkiem topików, stopy srebrno-niklowe, 
stropy metalowe, strzemiona, sufity metalowe, sworznie metalowe, 
szafki metalowe, szalunki do  betonu metalowe, szklarnie metalowe 
przenośne, szufle do mieszania zaprawy metalowe, szyldy metalowe, 
szyny, ścianki szczelne metalowe, pokrycia metalowe ścian stosowane 
w budownictwie, śruby metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, ta-
blice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne stosowane jako me-
talowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, tantal stosowany jako me-
tal, taśmy do związywania metalowe, taśmy metalowe, taśmy żelazne, 
tlenek berylowy, tombak, trampoliny metalowe, tuleje stosowane jako 
okucia metalowe, trzonki do mioteł metalowe, tytan, uchwyty do prze-
mieszczania przedmiotów, obejmy metalowe do umocowywania rur, 
klapy, haki do umocowania kabli lub rur metalowe, uszczelki metalowe, 
usztywniacze stosowane jako okucia budowlane metalowe, wanad, 
wiatrowskazy, wiązadła metalowe, wycieraczki, wykładziny metalowe, 
zaciski do kabli metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki 
obrotowe do okien metalowe, zamki zasuwowe, zamknięcia drzwiowe 
nieelektryczne, zasłony metalowe, zasuwy, zatrzaski drzwiowe metalo-
we, zatyczki, zawiasy, zawory metalowe inne niż części maszyn, zawory 
do rur drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zbior-
niki metalowe, zbrojenie betonu metalowe, zbrojenie dla budownic-
twa metalowe, złącza kabli metalowe stosowane do kabli nieelektrycz-
nych, złącza metalowe do  łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje 
metalowe, drut żelazny, taśmy żelazne, żelazochrom, żelazokrzem, że-
lazomolibden, żelazotytan, żeliwo surówka lub półprzetworzone, żyłki 
do wiązania metalowe, armatura do przewodów niemetalowa, azbest, 
balata, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia, środki zapo-
biegające promieniowaniu ciepła w bojlerach, arkusze z celulozy rege-
nerowanej inne niż do pakowania, materiały zapobiegające promienio-
waniu ciepła, materiały dźwiękoszczelne, ebonit, farby izolacyjne, filc 
azbestowy, filc izolacyjny, folie metalowe izolacyjne, folie z  tworzyw 
sztucznych do stosowania w rolnictwie, izolacja, materiały izolacyjne, 
mieszaniny izolacyjne zapobiegające wilgoci w  budynkach, karton 
azbestowy, kauczuk surowy lub półprzetworzony, kauczuk syntetycz-
ny, przędza kauczukowa nie do celów włókienniczych, kit, kora jako 
izolacja akustyczna, korki gumowe, lakier izolacyjny, lateks, lniane 
węże parciane, liny gumowe, łupki azbestowe, mika surowa lub pół-
przetworzona, nici elastyczne inne niż do celów włókienniczych, nici 
kauczukowe nie do celów włókienniczych, nici z tworzyw sztucznych 
nie do celów włókienniczych, obrączki gumowe, octan celulozy pół-
przetworzony, oleje izolacyjne, osłony do rur stosowane jako nieme-
talowe, pakuły jako materiał do uszczelniania, papier azbestowy, papier 
izolacyjny, pierścienie wodoszczelne, plecionki azbestowe, podkładki 
z  kauczuku lub z  tworzyw sztucznych, podkowy niemetalowe, węże 
do  podlewania, powłoki izolacyjne, tworzywa uniemożliwiające pro-
mieniowanie cieplne, mieszanki chemiczne do uszczelniania przecie-
ków, zapory pływające przeciw zanieczyszczeniowe, prześcieradła 
azbestowe, złączki do przewodów, przewody giętkie niemetalowe, rę-
kawice ochronne, szczeliwa do połączeń, wata szklana do izolacji, tkani-
ny z włókna szklanego do izolacji, sznury gumowe, tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające do  drzwi 
i okien, materiały termoizolacyjne, tkaniny izolacyjne, uszczelki, wełna 
mineralna stosowana jako izolator, wełna szklana do izolacji, wełna żuż-
lowa stosowana jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienni-
czych, włókna z tworzyw sztucznych nie do celów włókienniczych, za-
słony azbestowe ochronne, zawory gumowe, zderzaki gumowe, druty 
do zgrzewania z tworzyw sztucznych, złączki rur niemetalowe, żywice 
syntetyczne produkty półprzetworzone, żywice sztuczne produkty 
półprzetworzone, alabaster, asfalt, azbestocement, balustrady, baraki, 
belki niemetalowe, belki policzkowe stosowane jako części schodów 
niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitum, produkty 
bitumiczne dla budownictwa, boazerie, bramy niemetalowe, brykiet 
z bagassy z trzciny cukrowej jako materiał budowlany, budowlane ma-
teriały niemetalowe, cegły, cement, cement do  palenisk, chlewy, da-
chówka niemetalowa, daszki stosowane w budownictwie niemetalo-
we, deflektory kominowe niemetalowe, deski jako drewno do  celów 
budowlanych, doki pływające do cumowania łodzi niemetalowe, klep-
ka podłogowa drewniana, drewno budowlane, drewno fornirowane, 
drewno użytkowe, barierki bezpieczeństwa na drogi niemetalowe, fo-
lie i płyty z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały do bu-
dowy i pokrywania dróg, drzwi niemetalowe, figurki z kamienia, beto-
nu lub marmuru, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, 
fornir z drzewa, futryny niemetalowe, geotekstylia, gips, glina, ił, gonty, 

granit, granulat szklany do znakowania dróg, grobowce niemetalowe, 
grzędy, gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, kamie-
niarskie wyroby, kamienie sztuczne, kamienie żaroodporne, kamień 
budowlany, karton budowlany, kątowniki niemetalowe, klepki bednar-
skie, kominy niemetalowe, kominowe elementy niemetalowe, kon-
strukcje niemetalowe, korek sprasowany, kostki niemetalowe, kostki 
oświetlające, kosze dachowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, 
kraty niemetalowe, kreda surowa, krokwie dachowe, kryształ skalny, 
krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
kurniki niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg, listwy nieme-
talowe stosowane w budownictwie, lufciki, okienka niemetalowe, łaty 
drewniane, łaty niemetalowe, łupki, makadam, margiel wapienny, mar-
mur, materiały konstrukcyjne niemetalowe, mozaiki do budownictwa, 
nadproża niemetalowe, naroża dachów, obudowy kominków, odrzwia 
niemetalowe, materiały ogniotrwałe, ogrodzenia niemetalowe, okien-
nice niemetalowe, okładziny niemetalowe stosowane w  budownic-
twie, okna niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budow-
nictwa, palisady niemetalowe, papier budowlany, parkiety, piasek 
do akwarium, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, cement do wyko-
nania pieców, płatwy stosowane jako dachówki, płyty niemetalowe, 
podkłady kolejowe niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia da-
chów niemetalowe, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki 
cementowe ognioodporne, progi niemetalowe, przewody ciśnieniowe 
niemetalowe, przewody niemetalowe do  instalacji wentylacyjnej, kli-
matyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ramy do okien niemeta-
lowe, rolety niemetalowe i  nie  z  materiałów tekstylnych, urządzenia 
do parkowania rowerów niemetalowe, rozpórki, rury i kształtki drena-
żowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny, schody niemeta-
lowe, sklejka, słupy niemetalowe, smoła, spoiwa do  murów, stajnie, 
stemple niemetalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, sygna-
lizacja nie świetlna i nie mechaniczna niemetalowa, szalunki do betonu 
niemetalowe, szamota, szkło konstrukcyjne, szkło okienne stosowane 
w  budownictwie, szkło zbrojone, szyny winylowe jako materiały bu-
dowlane, ścianki szczelne niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, 
terakota, trampoliny niemetalowe, trzciny dla budownictwa, luf wa-
pienny, wapno, witraże, wykładziny niemetalowe, zaprawa murarska, 
zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, żaluzje 
niemetalowe, żużel stosowany jako materiał budowlany, żwir, beton 
komórkowy, wyroby z betonu komórkowego stosowane w budownic-
twie, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne jako pokazy, 
kultura fizyczna, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie konkursów piękności, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, przedszkola, rezerwowanie miejsc na pokazy, sport 
wypożyczanie sprzętu z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubów zdrowia 
jako zdrowie i ćwiczenia fizyczne, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi parków rozrywki, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera 
osobistego jako trening sprawności fizycznej, usługi w  zakresie obo-
zów wakacyjnych jako rozrywka, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych .

(111) 335544 (220) 2020 03 16 (210) 511561
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) łOPUsIŃsKI RaFał aRs saCRa, Demlin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) as
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 alby liturgiczne, birety, komże, koszule, odzież, ornaty, 
stuły, sutanny, szaty liturgiczne, woalki, welony .
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(111) 335545 (220) 2020 03 13 (210) 511575
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) Żyła BOgUsłaW PRIMO nIeRUChOMOŚCI, Brzeźnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aPaRTaMenTy sKI ResORT
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 01 .01 .05, 01 .01 .09, 26 .11 .01, 26 .11 .12, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem apartamentów, usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu apartamentów, usługi 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, 43 usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezerwacji miejsc i zakwa-
terowania w hotelach, pensjonatach, apartamentach na wynajem .

(111) 335546 (220) 2020 03 17 (210) 511593
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) PRZygODa łUKasZ Jan BIZnes gROUP, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODy PRZygODa sIeĆ LODZIaRnI ICe CReaM
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, szary, zielony, ciemnozielony, 
żółty, pomarańczowy, brązowy, beżowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 
08 .01 .18, 08 .01 .25, 05 .07 .08, 05 .07 .12, 05 .07 .16, 05 .07 .22, 26 .01 .01, 
26 .01 .06, 26 .01 .11, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .19, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 
26 .04 .06, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 35 reklamowanie, organizacja i uruchamianie sieci gastro-
nomicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je  oglądać i  kupować w  hurtowni 
i sklepie z artykułami spożywczymi, 43 prowadzenie restauracji, pro-
wadzenie kawiarni, prowadzenie barów, catering .

(111) 335547 (220) 2020 03 18 (210) 511596
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) genOMeD sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIMO
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały, czarny
(531) 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych 
zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych, 
oprogramowanie komputerowe, chipy z kodem Dna, zintegrowane 
pakiety oprogramowania komputerowego do automatyzacji labora-
toriów, modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, 35 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, dystrybucja próbek reklamowych, marketing 
internetowy, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie 
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, przygoto-
wywanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i  materiałów reklamowych-ulotek, broszur, ulotek informacyjnych 
i  próbek, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama na  billboardach 
elektronicznych, reklama online za  pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklamy telewizyjne, reklamy online, usługi reklamowe obej-
mujące promowanie działań zwiększających świadomość społe-
czeństwa w zakresie chorób, promocja sprzedaży, usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towa-
rów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie badań genetycznych-te-
stów i analiz, badań przesiewowych, 42 badania biologiczne, badania 
kliniczne i  badania medyczne, próby kliniczne, przeprowadzanie 
prób klinicznych produktów farmaceutycznych, badania genetycz-
ne, badania przesiewowe Dna do celów badań naukowych, badania 
naukowe, usługi badawczo-rozwojowe, analizy biologiczne, analizy 
chemiczne, analizy laboratoryjne, medyczne usługi laboratoryjne, 
usługi inżynierii genetycznej, usługi laboratorium badań biologicz-
nych, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, 
44 analizy medyczne do  diagnostyki i  leczenia ludzi, badania Dna 
do  celów medycznych-badania przesiewowe, badania genetyczne 
do  celów medycznych, usługi diagnostyki medycznej-testy i  anali-
zy, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z Dna, genetyką 
i  testami genetycznymi, doradztwo genetyczne, kliniki medyczne, 
usługi informacji medycznej, przeprowadzanie diagnozy chorób, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi 
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem 
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
usługi analiz medycznych związane z  leczeniem osób, świadczone 
przez laboratorium medyczne, usługi medyczne w dziedzinie onko-
logii, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka .

(111) 335548 (220) 2020 03 18 (210) 511600
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) JanICKa-DyLĄg eLŻBIeTa anna, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJaBIŻUTeRIapl
(540) 

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 24 .09 .01, 24 .09 .03, 24 .09 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imi-
tacje, kółka na  klucze i  breloczki oraz zawieszki do  nich, pozostałe 
artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imita-
cje, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria, wyroby bi-
żuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie-biżuteria, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, akcesoria do biżuterii, artykuły ozdobne-ozdób-
ki lub biżuteria do użytku osobistego, artykuły ozdobne-ozdoby lub 
biżuteria do użytku osobistego, biżuteria damska, biżuteria dla dzie-
ci, biżuteria osobista, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubiler-
skie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie do użytku osobistego, 
wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, wyroby 
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wy-
konane z tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane ze sto-
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pów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z  kryształu 
pokrywanego metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane 
z łańcuszka typu kord, wyroby jubilerskie wykonane z brązu, wyroby 
jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wy-
konane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyro-
by jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali 
półszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyro-
by jubilerskie z perłami, wyroby jubilerskie ze szkła, sztuczna biżu-
teria, sztuczna biżuteria na ciało, pierścionki złote, pierścionki zarę-
czynowe, pierścionki-wyroby jubilerskie, sygnety, obrączki ślubne, 
łańcuszki-biżuteria, krzyżyki-biżuteria, kolczyki, biżuteria ze  złota, 
biżuteria ze złotem, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżu-
terią, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, 39 dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie .

(111) 335549 (220) 2020 03 18 (210) 511609
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO FaRMaCeUTyCZne LeKI 
naTURy TaDeUsZ POLaŃsKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ryki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) venoforton
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, olejki eteryczne, balsamy, inne niż 
do  celów medycznych, barwniki do  celów kosmetycznych, błoto 
kosmetyczne do  ciała, chusteczki nasączane preparatami kosme-
tycznymi, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substan-
cji medycznych, dezodoranty i  antyperspiranty, dodatki do  prania, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, esen-
cje do pielęgnacji skóry, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kremy 
i  balsamy kosmetyczne, maści do  celów kosmetycznych, maseczki 
do skóry, masła do twarzy i ciała, mydła i żele, naturalne olejki ete-
ryczne, naturalne olejki do celów oczyszczających, naturalne środki 
perfumeryjne, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, nieme-
dyczne preparaty do kąpieli, olejki do aromaterapii do użytku kosme-
tycznego, olejki do ciała i twarzy, olejki do włosów, pasta do zębów, 
perfumy, pianki kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, płyny oczyszcza-
jące, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do pedicure, prepa-
raty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, puder do ciała, pudry do stóp, pumeks, 
środki złuszczające skórę, szampony, talk kosmetyczny, żele do ciała, 
żele do  twarzy, zioła do kąpieli, 5 herbata lecznicza, dodatki diete-
tyczne, dodatki odżywcze, mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, farmaceutyki i  naturalne 
środki lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze, środki sercowo-na-
czyniowe do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
ekstrakty roślinne i  ziołowe do  celów leczniczych, herbata ziołowa 
do celów leczniczych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy ziołowe do  celów 
medycznych, lecznicze balsamy, lecznicze napary ziołowe, lecznicze 
ekstrakty ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, leki dla ludzi, leki prze-
ciwzakrzepowe, leki ziołowe, maści lecznicze, materiały opatrunko-
we, medyczne, mieszanki ziołowe do  użytku medycznego, nalewki 
do  celów medycznych, napary lecznicze, olejki lecznicze, pastylki 
do  ssania do  celów farmaceutycznych, plastry, materiały opatrun-
kowe, preparaty terapeutyczne do  kąpieli, preparaty witaminowe 
i mineralne, produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, 
przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, suplementy diety, suple-
menty ziołowe, szampony lecznicze, taśmy na żylaki, toniki do celów 
leczniczych, wyciągi z  roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, 
wywary do celów farmaceutycznych, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, zioła lecznicze, lecznicze napoje mineralne, napoje 
witaminizowane, cukierki do  celów leczniczych, 10 aparaty do  ma-
sażu, aparaty do  mierzenia cholesterolu, aplikatory do  leków, arty-
kuły ortopedyczne, bandaże elastyczne, bandaże uciskowe, ciśnie-
niomierze, lecznicze wyroby pończosznicze, odzież, nakrycia głowy 
i obuwie do celów medycznych, aparaty i podpory do celów medycz-
nych, odzież uciskowa do terapii medycznych, pończochy do celów 
leczniczych i  profilaktycznych, pończochy przeciwżylakowe, pulso-
mierze do celów medycznych, rajstopy uciskowe, rejestratory tętna, 
skarpetki uciskowe do  użytku medycznego lub terapeutycznego, 
skarpety uciskowe zapobiegające zakrzepicy żył głębokich, urzą-

dzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi, urządzenia do pomiaru 
uderzeń serca, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 29 
desery owocowe, desery mleczne, ekstrakty do zup, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, koncentraty na bazie owoców 
przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw przezna-
czone do gotowania, koncentraty soków warzywnych do konsump-
cji, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców i orzechów, ole-
je i tłuszcze jadalne, owoce przetworzone, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie owoców, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w  tym orzechy i  nasiona roślin strączkowych, 30 batoniki, batony 
zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty z kawy, ekstrakty przypraw, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, marynaty, muesli, napary ziołowe, napa-
ry nie dla celów medycznych, napoje kawowe, napoje czekoladowe, 
nielecznicze słodycze, ocet, sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i gry-
sik, propolis, przetwory spożywcze na bazie ziaren, słodycze bez cu-
kru, słodycze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, suszone zioła do ce-
lów kulinarnych, syropy i melasa, zioła przetworzone, zioła suszone, 
zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, 32 bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i  produkty piwowarskie, 
soki, woda, woda niegazowana i gazowana, wyciągi do sporządzania 
napojów, wody mineralne, woda wzbogacona odżywczo, woda pit-
na z witaminami, syropy do napojów, napoje energetyzujące, napoje 
proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje izotoniczne, napoje 
bezalkoholowe o  podwyższonej zawartości witamin, 33 ekstrakty 
napojów alkoholowych, nalewki, likiery, likiery ziołowe, napoje alko-
holowe z wina i soku owocowego, preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych, wina, wymieszane napoje alkoholowe, napoje alkoho-
lowe z wyjątkiem piwa, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe wy-
sokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, 41 edukacja 
w zakresie odżywiania, zielarstwa, opieki zdrowotnej, kluby zdrowia, 
kultura fizyczna, edukacja medycyny naturalnej i  akademickiej, 44 
aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki medyczne, salony 
masażu, opieka zdrowotna, usługi sanatoryjne, usługi farmaceutycz-
ne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi w zakresie 
sporządzania suplementów diety, żywności specjalnego przeznacze-
nia medycznego, wyrobów medycznych .

(111) 335550 (220) 2020 03 18 (210) 511630
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) PRIMaVIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gądki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primavika
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, konserwowane, suszone, maryno-
wane, gotowane owoce i warzywa gotowe dania warzywne, koncen-
traty pomidorowe, przetworzone buraki, ciecierzyca przetworzona, 
pasty na bazie roślin strączkowych, pasty owocowe i warzywne, pa-
sty na bazie orzechów, gotowe produkty warzywne, potrawy głów-
nie składające się z warzyw, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
galaretki, dżemy, kompot, tahini-pasta z ziarna sezamowego, hum-
mus, zupy, zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, koktajle mleczne, 
napoje mleczne, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko 
migdałowe, substytuty mleka, napoje na bazie owsa-substytuty mle-
ka, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, 30 produkty do smarowania na bazie orze-
chów, masło z nasion, masło z orzechów, masło arachidowe, masło 
migdałowe, masło z  orzechów nerkowca, masło kakaowe, gotowe 
dania z  ryżu, słodycze, musztarda, ketchup, pasta fasolowa, pasta 
migdałowa, pasta sezamowa, pasta wasabi, pasty na bazie przetwo-
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rzonych ziaren zbóż, kombucha, herbata, zielona herbata, napoje 
sporządzone z herbaty, 32 napoje bezalkoholowe, soki, soki owoco-
we, soki warzywne, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, 
warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe .

(111) 335551 (220) 2020 03 19 (210) 511664
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) LaBORaTOIRes ThÉa, Clermont-Ferrand (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Blephamed Plus
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, kremy ko-
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do  higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty 
do  czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczysz-
czające, żele do  kąpieli, żele nawilżające, żele do  włosów, żele pod 
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, 
żele do  demakijażu, żele do  twarzy, żele do  rąk, żele do  ciała, nie-
lecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, 
maści do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki 
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do dema-
kijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, 
ekstrakty kwiatowe do  perfum, esencje eteryczne, olejki esencjo-
nalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło 
do  golenia, kadzidełka, kadzidła, kosmetyki do  ozdabiania, sole 
do  kąpieli, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, kleje do  przymoco-
wywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do  konserwa-
cji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do  odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do  rąk, kremy pod oczy, kremy do  twarzy, kremy do  ciała, kremy 
nielecznicze, preparaty do  kręcenia włosów, ekstrakty z  kwiatów, 
bazy do  perfum kwiatowych, lakiery, środki lotne stosowane jako 
detergenty, fotony do  celów kosmetycznych, preparaty do  makija-
żu, puder do makijażu, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), 
mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, 
mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, od-
świeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do  celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, 
preparaty do  pielęgnacji dłoni, preparaty do  pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycz-
nych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szam-
pony, ściereczki nasączone detergentami, środki do  czyszczenia 
zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze 
do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów 
kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybiela-
jące, żele do  wybielania zębów, zmywacze do  paznokci, produkty 
kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomoc-
nicze do  celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów 
farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze 
suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty far-
maceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana 
przystosowana do  celów medycznych, żywność liofilizowana przy-
stosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały 
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, 
preparaty chemiczne do  celów medycznych, preparaty chemiczne 
do  celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze 
do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwa-
sy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, 
pastylki do  celów farmaceutycznych, pigułki do  celów farmaceu-

tycznych, syropy do  użytku farmaceutycznego, tabletki do  celów 
farmaceutycznych, środki do  odkażania i  opatrywania ran, środki 
bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty an-
tyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze .

(111) 335552 (220) 2020 03 19 (210) 511670
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) TORUŃsKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
sPÓłKa aKCyJna, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) seni
(510), (511) 3 środki pielęgnacyjne do skóry dla osób mających pro-
blem z  nietrzymaniem moczu, 5 jednorazowe wkładki urologiczne 
dla kobiet mających problem z nietrzymaniem moczu, jednorazowe 
wkładki urologiczne dla mężczyzn mających problem z nietrzyma-
niem moczu, jednorazowe pieluchy dla osób mających problem 
z  nietrzymaniem moczu, jednorazowe pielucho-majtki dla osób 
mających problem z  nietrzymaniem moczu, jednorazowe majtki 
chłonne dla osób mających problem z  nietrzymaniem moczu, jed-
norazowe majtki mocujące dla osób mających problem z nietrzyma-
niem moczu, 10 podkłady higieniczne do  łóżek dla osób mających 
problem z nietrzymaniem moczu .

(111) 335553 (220) 2020 03 20 (210) 511726
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) UnIgLass POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniglass
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .18
(510), (511) 9 elektryczne dzwonki do drzwi, meble laboratoryjne, po-
miarowe naczynia szklane, szkło optyczne, tace laboratoryjne, 12 
drzwi do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, 
szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 19 alabastrowe szkło, 
altany jako konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucz-
nych do znakowania dróg, balustrady niemetalowe, balustrady szkla-
ne, baraki, boazerie, budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalo-
we, budki telefoniczne niemetalowe, budynki niemetalowe 
przenośne, chlewy nie z metalu, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne 
niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, elementy budowlane 
niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowa-
nia terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budow-
lane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalo-
we, do budownictwa, granulat szklany do znakowania dróg, grobowce 
jako pomniki niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, izola-
cyjne szkło dla budownictwa, kątowniki, niemetalowe, kominy nie-
metalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
kratownice niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, 
materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni 
drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, na-
wierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalo-
we materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, nie-
metalowe ramy do  okien szklanych, niemetalowe słupy, obudowy 
kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, nieme-
talowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okien-
nice niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, 
okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, niemetalo-
we, ościeżnice niemetalowe, pachołki do  cumowania niemetalowe, 
parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płyty 
budowlane niemetalowe, płyty drzwiowe szklane, płytki ścienne nie-
metalowe dla budownictwa, płyty do brukowania wykonane z mate-
riałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie 
baseny jako konstrukcje niemetalowe, podłogi niemetalowe, podło-
gowe płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierają-
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ce baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne 
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe do cumo-
wania jako pływające, profile niemetalowe dla budownictwa, profile 
niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe niemetalowe, schody nie-
metalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy jako ma-
teriały budowlane, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity nie-
metalowe, szalówki jako ciesielstwo niemetalowe, szklarnie przenośne 
niemetalowe, szkło bez odpryskowe, szkło budowlane, szkło emalio-
wane do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownic-
twie, szkło płaskie walcowane jako okienne do użytku w budownic-
twie, ścianki działowe niemetalowe, świecąca kostka brukowa, 
trampoliny niemetalowe, trzcina do  użytku w  budownictwie, włazy 
jako pokrywy niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, nie-
metalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje ze-
wnętrzne niemetalowe i nietekstylne, panele ścienne szklane, 20 bla-
ty stołowe, boje cumownicze, domki dla ptaków, drzwi do  mebli 
szklane, dzwonki do  drzwi niemetalowe . nieelektryczne, etykiety 
z tworzyw sztucznych, kartoteki jako meble, klamki do drzwi z porce-
lany lub ze szkła, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki 
rozporowe, niemetalowe, komody, kredensy, krzesła, lusterka ręczne 
jako lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, ławy jako meble, 
łóżka, meble, meble ze szkła, niemetalowe urządzenia do zamykania 
do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, numery 
domów nieświecące, niemetalowe, ograniczniki do drzwi, niemetalo-
we ani nie gumowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani nie gu-
mowe, osłony do  kominków jako meble, osprzęt niemetalowy 
do  drzwi, osprzęt niemetalowy do  mebli, osprzęt niemetalowy 
do  okien, palety transportowe niemetalowe, parawany jako meble, 
płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe jako składowanie, transport, 
półki do  kartotek jako meble, prowadnice niemetalowe do  drzwi 
przesuwnych, przenośne biurka, pulpity jako meble, rolety wewnętrz-
ne okienne jako meble, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedze-
nia prysznicowe, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, stoja-
ki, półki, stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki 
obudowane szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, nie-
metalowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, niemeta-
lowe, wózki barowe jako meble, zasuwy drzwiowe niemetalowe, 
zbiorniki niemetalowe i niemurowane, meble kuchenne do zabudo-
wy, gałki jako uchwyty porcelanowe lub ze szkła, 21 akwaria pokojo-
we, balony szklane jako pojemniki, brytfanny, deski do  krojenia 
do kuchni, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, 
figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, tabliczki 
z fajansu, fiolki szklane jako pojemniki, gąsiory szklane, kosze do użyt-
ku domowego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, miseczki, mozaiki 
ze  szkła nie  do  celów budowlanych, mydelniczki, naczynia sakralne 
ze szkła, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule szklane, półmi-
ski jako tace, salaterki, serwetniki, spodeczki, statuetki z  porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szklane naczynia do picia, szklane 
zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło 
na szyby pojazdów jako półfabrykaty, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone szkło z  wyjątkiem szkła stosowanego w  budownictwie, 
szkło płaskie walcowane jako materiał surowy, szkło sproszkowane 
do  dekoracji, szkło z  cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szyldy 
z porcelany lub ze szkła, talerze, wazony, wazy do zup, włókno szklane, 
inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malo-
wane, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 35 administro-
wanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i  utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie infor-
macji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto-
wa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, 
handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze 
towarów i usług, porady odnośnie biznesowej obsługi, indeksowanie 
stron internetowych w  celach handlowych lub reklamowych, infor-
macja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, marketing ukierunkowany, outsourcing jako 
doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie 

produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama zewnętrzna, reklamy radiowe, telewizyjne, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, 
udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej za  pośrednic-
twem strony internetowej, sprzedaż, reklama i promocja, materiałów 
budowlanych i gospodarstwa domowego, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w  handlu, usługi 
w  zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy je  oglądać i  kupować poprzez 
katalogi w sklepach i hurtowniach, poprzez Internet z, wyrobami bu-
dowlanymi, z tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła, ze sprzętem i wy-
robami, do użytku gospodarstwa domowego z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych, a w szczególności: altany, konstrukcje z me-
talu, balustrady metalowe, balustrady szklane, barierki bezpieczeń-
stwa na drogach metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje meta-
lowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, chlewy metalowe, 
cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dachowe 
rynny metalowe, dachówki metalowe, drabiny metalowe, drobne wy-
roby metalowe, drzwi metalowe, dzwony i dzwonki, dźwigary meta-
lowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, etykiety metalowe, 
futryny drzwiowe metalowe, gałki jako uchwyty metalowe, gzymsy 
metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, kabiny kąpielowe metalo-
we, imadła warsztatowe metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, 
kasy pancerne, klamki do  drzwi metalowe, kołki metalowe, kominy 
metalowe, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, kostka 
brukowa metalowa, kosze metalowe, kowadła, kratownice jako kładki 
metalowe, kraty metalowe, lufciki metalowe, łaty metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe kołat-
ki do  drzwi, metalowe kosze dachowe do  użytku w  budownictwie, 
metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy 
kominkowe, metalowe płytki ścienne, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prowadnice 
do  ram okiennych, metalowe rolki do  okien, metalowe urządzenia 
do parkowania rowerów, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, 
metalowe zasuwy do  drzwi, nadproża metalowe, nieelektryczne 
dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne urządzenia do otwierania 
okien, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ogrodze-
nia metalowe, okiennice metalowe, okna metalowe, okna żaluzjowe 
metalowe, okucia do  drzwi metalowe, okucia metalowe do  okien, 
ościeżnice metalowe, panele akustyczne metalowe, parkany metalo-
we, płytki podłogowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, podłogi 
metalowe, pokrycia dachów metalowe, progi metalowe, prowadnice 
do drzwi przesuwnych z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rynny 
metalowe, skarbonki metalowe, słupy metalowe, stopnie schodów 
metalowe, sufity metalowe, szklarnie przenośne metalowe, urządze-
nia odstraszające ptaki poruszane wiatrem metalowe, uszczelki meta-
lowe, wanienki dla ptaków metalowe, werandy metalowe stosowane 
w budownictwie, wycieraczki metalowe, wyroby artystyczne z brązu, 
zawiasy drzwiowe metalowe, zderzaki metalowe, żaluzje metalowe, 
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia 
do  otwierania okien, elektryczne urządzenia do  zamykania okien, 
elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do  two-
rzyw sztucznych jako pakowanie, giętarki, hydrauliczne urządzenia 
do  otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do  zamykania okien, 
hydrauliczne zamknięcia drzwi, maszyny do  mieszania, maszyny 
do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do obróbki szkła, ma-
szyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do usuwania 
odpadków, maszyny i  urządzenia do  czyszczenia jako elektryczne, 
maszyny ssące do celów przemysłowych, mieszalniki, młyny jako ma-
szyny, nitownice jako maszyny, obrabiarki, pakowarki, piły jako ma-
szyny, pistolety natryskowe do  malowania, pneumatyczne urządze-
nia do  otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do  otwierania 
okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatycz-
ne urządzenia do zamykania okien, podnośniki jako urządzenia, prasy 
jako maszyny do celów przemysłowych, przecinaki do maszyn, prze-
siewacze, przyrządy do  przenoszenia ładunków na  poduszkach po-
wietrznych, przyrządy do  zasuwania zasłon sterowane elektrycznie, 
roboty przemysłowe, stoły do maszyn, turbiny wiatrowe, urządzenia 
do  malowania, urządzenia do  zagęszczania odpadów, urządzenia 
do zbierania mułu jako maszyny, elektryczne dzwonki do drzwi, me-
ble laboratoryjne, pomiarowe naczynia szklane, szkło optyczne, tace 
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laboratoryjne, abażury do lamp, akcesoria łazienkowe, bidety, kabiny 
prysznicowe, kabiny przenośne do  łaźni tureckich, klosze do  lamp 
jako kominki, kominki, kuchenki, kuliste klosze do lamp, lady chłodni-
cze, lady podgrzewane, lampy laboratoryjne, muszle klozetowe, na-
tryski, prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, 
szafy chłodnicze, umywalki jako części instalacji sanitarnych, ustępy 
przenośne, wanny, wanny do  nasiadówek, wanny spa, wyciągi ku-
chenne, wyciągi wentylacyjne, zlewozmywaki, drzwi do  pojazdów, 
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, szyby do pojazdów, 
szyby przednie pojazdów, alabastrowe szkło, altany jako konstrukcje 
niemetalowe, arkusze i  pasy z  tworzyw sztucznych do  znakowania 
dróg, balustrady niemetalowe, baraki, boazerie, budki dźwiękoszczel-
ne przenośne, niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, budyn-
ki niemetalowe przenośne, chlewy nie z metalu, drzwi niemetalowe, 
drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ele-
menty budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędzio-
we do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykoń-
czeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, 
ganki niemetalowe do budownictwa, granulat szklany do znakowania 
dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, harmonijkowe drzwi nie-
metalowe, izolacyjne szkło dla budownictwa, kątowniki, niemetalo-
we, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, kratownice niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do  po-
kryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadproża 
niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje 
szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe 
płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe 
słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały bu-
dowlane, niemetalowe, okienne szkło, z  wyjątkiem stosowanego 
w pojazdach, okiennice niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjo-
we niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pan-
cerne, niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, pachołki do  cumowa-
nia niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany 
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty drzwiowe szkla-
ne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty do brukowa-
nia wykonane z materiałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, nie-
metalowe, pływackie baseny jako konstrukcje niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia dachowe 
niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gon-
tów, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty 
niemetalowe do cumowania jako pływające, profile niemetalowe dla 
budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe nie-
metalowe, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, si-
ding winylowy jako materiały budowlane, słupy niemetalowe dla bu-
downictwa, sufity niemetalowe, szalówki jako ciesielstwo 
niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodprysko-
we, szkło budowlane, szkło emaliowane, do  celów budowlanych, 
szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane 
jako okienne do użytku w budownictwie, ścianki działowe niemetalo-
we, świecąca kostka brukowa, trampoliny niemetalowe, trzcina 
do  użytku w  budownictwie, włazy jako pokrywy niemetalowe, wy-
kończeniowe elementy dachów niemetalowe, zbrojenia niemetalowe 
dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i  nietekstylne, 
blaty stołowe, boje cumownicze, domki dla ptaków, drzwi do mebli 
szklane, dzwonki do  drzwi niemetalowe, nieelektryczne, etykiety 
z tworzyw sztucznych, kartoteki jako meble, klamki do drzwi z porce-
lany lub ze szkła, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki 
rozporowe, niemetalowe, komody, kredensy, krzesła, lusterka ręczne 
jako lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, ławy jako meble, 
łóżka, meble, meble ze szkła, niemetalowe urządzenia do zamykania 
do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, numery 
domów nieświecące niemetalowe, ograniczniki do drzwi, niemetalo-
we ani niegumowe, ograniczniki do okien niemetalowe ani niegumo-
we, osłony do kominków jako meble, osprzęt niemetalowy do drzwi, 
osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, palety 
transportowe niemetalowe, parawany jako meble, płytki lustrzane, 
pojemniki niemetalowe jako składowanie, transport, półki do karto-
tek jako meble, prowadnice niemetalowe do  drzwi przesuwnych, 
przenośne biurka, pulpity jako meble, rolety wewnętrzne okienne 
jako meble, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia pryszni-
cowe, skrzynki na  listy, niemetalowe i  niemurowane, stojaki, półki, 
stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki obudowane 
szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, niemetalowe, 
urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, niemetalowe, wózki 

barowe jako meble, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zbiorniki nieme-
talowe i niemurowane, zabudowy kuchenne szklane, akwaria pokojo-
we, balony szklane jako pojemniki, brytfanny, deski do  krojenia 
do kuchni, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, 
figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, fajans, 
fiolki szklane jako pojemniki, gałki jako uchwyty porcelanowe lub 
ze  szkła, gąsiory szklane, kosze do  użytku domowego, kryształ jako 
wyroby szklane, kubki, miseczki, mozaiki ze  szkła nie  do  celów bu-
dowlanych, mydelniczki, naczynia sakralne ze szkła, naczynia szklane 
do napojów, ozdobne kule szklane, półmiski jako tace, salaterki, ser-
wetniki, spodeczki, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, szklane naczynia do picia, szklane zatyczki, szkło emaliowane, 
nie  do  budownictwa, szkło mleczne, szkło na  szyby pojazdów jako 
półfabrykaty, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z  wyjąt-
kiem szkła stosowanego w  budownictwie, szkło płaskie walcowane 
jako materiał surowy, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienki-
mi przewodnikami elektrycznymi, szyldy z porcelany lub ze szkła, tale-
rze, wazony, wazy do  zup, włókno szklane, inne niż do  izolacji lub 
użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane, zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, altany konstrukcje z metalu, balustrady 
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny ką-
pielowe jako konstrukcje metalowe, belki stropowe metalowe, bramy 
metalowe, chlewy metalowe, cyfry i  litery z  metali nieszlachetnych 
z wyjątkiem czcionek, dachowe rynny metalowe, dachówki metalo-
we, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi metalowe, 
dzwony i  dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, siatki przeciw owa-
dom metalowe, etykiety metalowe, futryny drzwiowe metalowe, gał-
ki jako uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, harmonijkowe drzwi 
z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, imadła warsztatowe metalowe, 
kabiny telefoniczne metalowe, kasy pancerne, klamki do drzwi meta-
lowe, kołki metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe stoso-
wane w budownictwie, kostka brukowa metalowa, kosze metalowe, 
kowadła, kratownice jako kładki metalowe, kraty metalowe, lufciki 
metalowe, łaty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalo-
we drzwi pancerne, metalowe kołatki do drzwi, metalowe kosze da-
chowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały konstrukcyj-
ne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe płytki 
ścienne, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fo-
toelektrycznymi, metalowe prowadnice do ram okiennych metalowe 
rolki do okien, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, metalo-
we urządzenia zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nad-
proża metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelek-
tryczne urządzenia do  otwierania okien, odrzwia metalowe, 
ograniczniki drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice 
metalowe, okna metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia 
do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, ościeżnice metalowe, 
panele akustyczne metalowe, parkany metalowe, płytki podłogowe 
metalowe, płyty do drzwi metalowe, podłogi metalowe, pokrycia da-
chów, metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych 
z  metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rynny metalowe, skarbonki 
metalowe, słupy metalowe, stopnie schodów metalowe, sufity meta-
lowe, szklarnie przenośne metalowe, urządzenie odstraszające ptaki 
poruszane wiatrem metalowe, uszczelki metalowe, wanienki dla pta-
ków metalowe, werandy metalowe stosowane w budownictwie, wy-
cieraczki metalowe, wyroby artystyczne z  brązu, zawiasy drzwiowe 
metalowe, zderzaki metalowe, żaluzje metalowe, abażury do  lamp, 
akcesoria łazienkowe, bidety, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne 
do  łaźni tureckich, klosze do  lamp jako kominki, kominki, kuchenki, 
kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampy la-
boratoryjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary jako arma-
tura sanitarna, spłuczki ustępowe, szafy chłodnicze, umywalki jako 
części instalacji sanitarnych, ustępy przenośne, wanny do  nasiadó-
wek, wanny spa, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zlewozmy-
waki, 37 usługi z zakresu budownictwa: ogólnego, przemysłowego, 
czyszczenie okien i drzwi, montaż i demontaż okien i drzwi, ogrody 
zimowe jako konstrukcje budowlane zawarte w tej klasie, informacja 
budowlana, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, usługi la-
kierowania, malowania, matowienia: szkła, okien, drzwi, luster, nadzór 
budowlany, rozbiórka budynków, usługi doradztwa budowlanego, 
uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 40 barwie-
nie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, dmuchanie szkła, dru-
kowanie szkła, drukowanie 3D, frezowanie szkła, grawerowanie szkła, 
srebrzenie szkła, szlifowanie szkła, trasowanie laserem, usługi doty-
czące obróbki mechanicznej i chemicznej szkła, powlekanie szkła, po-
złacanie szkła, piaskowanie wzorów na szkle i lustrach .
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(540) yUnIgLass
(510), (511) 19 alabastrowe szkło, altany jako konstrukcje niemetalowe, 
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, balustrady 
niemetalowe, balustrady szklane, baraki, boazerie, budki dźwiękosz-
czelne, przenośne, niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, bu-
dynki niemetalowe przenośne, chlewy nie z metalu, drzwi niemetalo-
we, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, 
elementy budowlane niemetalowe w  postaci płyt, elementy krawę-
dziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wy-
kończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalo-
we, ganki niemetalowe, do  budownictwa, granulat szklany 
do znakowania dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, harmonij-
kowe drzwi niemetalowe, izolacyjne szkło dla budownictwa, kątowniki, 
niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemeta-
lowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, kurniki niemetalowe, 
listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały 
do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadpro-
ża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje 
szklarni, niemetalowe materiały na  pokrycia dachowe, niemetalowe 
płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe słu-
py, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały budow-
lane, niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojaz-
dach, okiennice niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe 
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, 
niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, pachołki do cumowania nieme-
talowe, parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, 
płyty budowlane niemetalowe, płyty drzwiowe szklane, płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, płyty do brukowania wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie 
baseny jako konstrukcje niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogo-
we płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające 
baterie słoneczne, pokrycia dachowe z  gontów, pokrycia ścienne 
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe do cumo-
wania jako pływające, profile niemetalowe dla budownictwa, profile 
niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe niemetalowe, schody nie-
metalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy jako mate-
riały budowlane, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemeta-
lowe, szalówki jako ciesielstwo niemetalowe, szklarnie przenośne 
niemetalowe, szkło bez odpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowa-
ne, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, 
szkło płaskie walcowane jako okienne do  użytku w  budownictwie, 
ścianki działowe niemetalowe, świecąca kostka brukowa, trampoliny 
niemetalowe, trzcina do użytku w budownictwie, włazy jako pokrywy 
niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbroje-
nia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe 
i nietekstylne, panele ścienne szklane, 20 blaty stołowe, boje cumowni-
cze, domki dla ptaków, drzwi do mebli szklane, dzwonki do drzwi nie-
metalowe, nieelektryczne, etykiety z  tworzyw sztucznych, kartoteki 
jako meble, klamki do drzwi z porcelany lub ze szkła, kołatki do drzwi 
z materiałów niemetalowych, kołki rozporowe, niemetalowe, komody, 
kredensy, krzesła, lusterka ręczne jako lusterka toaletowe, lustra jako 
srebrzone szkło, ławy jako meble, łóżka, meble, meble ze szkła, nieme-
talowe urządzenia do  zamykania do  drzwi, niemetalowe urządzenia 
do  zamykania do  okien, numery domów nieświecące, niemetalowe, 
ograniczniki do  drzwi, niemetalowe ani nie  gumowe, ograniczniki 
do okien, niemetalowe ani nie gumowe, osłony do kominków jako me-
ble, osprzęt niemetalowy do  drzwi, osprzęt niemetalowy do  mebli, 
osprzęt niemetalowy do okien, palety transportowe niemetalowe, pa-
rawany jako meble, płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe jako skła-
dowanie, transport, półki do kartotek jako meble, prowadnice niemeta-
lowe do  drzwi przesuwnych, przenośne biurka, pulpity jako meble, 
rolety wewnętrzne okienne jako meble, rygle do ram okiennych, nie-
metalowe, siedzenia prysznicowe, skrzynki na listy, niemetalowe i nie-
murowane, stojaki, półki, stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, 
umywalki obudowane szafką, urządzenia otwierające okna nieelek-
tryczne, niemetalowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, 
niemetalowe, wózki barowe jako meble, zasuwy drzwiowe niemetalo-
we, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, meble kuchenne do zabu-
dowy, gałki jako uchwyty porcelanowe lub ze szkła, 21 akwaria pokojo-

we, balony szklane jako pojemniki, brytfanny, deski do  krojenia 
do kuchni, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, fi-
gurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, tabliczki 
z fajansu, fiolki szklane jako pojemniki, gąsiory szklane, kosze do użytku 
domowego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, miseczki, mozaiki 
ze  szkła nie  do  celów budowlanych, mydelniczki, naczynia sakralne 
ze szkła, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule szklane, półmiski 
jako tace, salaterki, serwetniki, spodeczki, statuetki z porcelany, cerami-
ki, gliny, terakoty lub szkła, szklane naczynia do picia, szklane zatyczki, 
szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło na szyby 
pojazdów jako półfabrykaty, nieprzetworzone lub półprzetworzone 
szkło z  wyjątkiem szkła stosowanego w  budownictwie, szkło płaskie 
walcowane jako materiał surowy, szkło sproszkowane do  dekoracji, 
szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szyldy z porcelany lub 
ze szkła, talerze, wazony, wazy do zup, włókno szklane, inne niż do izo-
lacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 35 administrowanie programami 
lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, analizy 
kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakre-
sie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w  zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, porady odnośnie bizne-
sowej obsługi, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, marketing ukierunkowany, 
outsourcing jako doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pre-
zentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i  usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, telewizyjne, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarke-
ting, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, sprzedaż, reklama i promocja materiałów 
budowlanych i gospodarstwa domowego, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi w skle-
pach i hurtowniach, poprzez Internet z: wyrobami budowlanymi, z two-
rzyw sztucznych, ceramiki i szkła, ze sprzętem i wyrobami, do użytku 
gospodarstwa domowego z przeznaczeniem dla osób niepełnospraw-
nych, a w szczególności: altany, konstrukcje z metalu, balustrady meta-
lowe, balustrady szklane, barierki bezpieczeństwa na drogach metalo-
we, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, belki stropowe 
metalowe, bramy metalowe, chlewy metalowe, cyfry i  litery z  metali 
nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dachowe rynny metalowe, da-
chówki metalowe, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi 
metalowe, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, siatki prze-
ciw owadom metalowe, etykiety metalowe, futryny drzwiowe metalo-
we, gałki jako uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, harmonijkowe 
drzwi z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, imadła warsztatowe meta-
lowe, kabiny telefoniczne metalowe, kasy pancerne, klamki do  drzwi 
metalowe, kołki metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe 
stosowane w budownictwie, kostka brukowa metalowa, kosze metalo-
we, kowadła, kratownice jako kładki metalowe, kraty metalowe, lufciki 
metalowe, łaty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalo-
we drzwi pancerne, metalowe kołatki do drzwi, metalowe kosze dacho-
we do  użytku w  budownictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, 
ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe płytki ścien-
ne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, metalowe prowadnice do  ram okiennych, metalowe rolki 
do  okien, metalowe urządzenia do  parkowania rowerów, metalowe 
urządzenia zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nadproża 
metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne 
urządzenia do  otwierania okien, odrzwia metalowe, ograniczniki 
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drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice metalowe, okna 
metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, oku-
cia metalowe do okien, ościeżnice metalowe, panele akustyczne meta-
lowe, parkany metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty do drzwi 
metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, progi meta-
lowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, rolety zewnętrzne 
metalowe, rynny metalowe, skarbonki metalowe, słupy metalowe, 
stopnie schodów metalowe, sufity metalowe, szklarnie przenośne me-
talowe, urządzenia odstraszające ptaki poruszane wiatrem metalowe, 
uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, werandy metalo-
we stosowane w budownictwie, wycieraczki metalowe, wyroby arty-
styczne z brązu, zawiasy drzwiowe metalowe, zderzaki metalowe, żalu-
zje metalowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne 
urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania 
okien, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki 
do  tworzyw sztucznych jako pakowanie, giętarki, hydrauliczne urzą-
dzenia do  otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do  zamykania 
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, maszyny do mieszania, maszyny 
do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do obróbki szkła, ma-
szyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do  usuwania 
odpadków, maszyny i urządzenia do czyszczenia jako elektryczne, ma-
szyny ssące do celów przemysłowych, mieszalniki, młyny jako maszyny, 
nitownice jako maszyny, obrabiarki, pakowarki, piły jako maszyny, pi-
stolety natryskowe do malowania, pneumatyczne urządzenia do otwie-
rania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneuma-
tyczne urządzenia do  zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia 
do zamykania okien, podnośniki jako urządzenia, prasy jako maszyny 
do celów przemysłowych, przecinaki do maszyn, przesiewacze, przy-
rządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przy-
rządy do zasuwania zasłon sterowane elektrycznie, roboty przemysło-
we, stoły do  maszyn, turbiny wiatrowe, urządzenia do  malowania, 
urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zbierania mułu 
jako maszyny, elektryczne dzwonki do drzwi, meble laboratoryjne, po-
miarowe naczynia szklane, szkło optyczne, tace laboratoryjne, abażury 
do  lamp, akcesoria łazienkowe, bidety, kabiny prysznicowe, kabiny 
przenośne do łaźni tureckich, klosze do lamp jako kominki, kominki, ku-
chenki, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lam-
py laboratoryjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary jako 
armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, szafy chłodnicze, umywalki jako 
części instalacji sanitarnych, ustępy przenośne, wanny, wanny do nasia-
dówek, wanny spa, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zlewo-
zmywaki, drzwi do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, lusterka 
wsteczne, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, alabastrowe 
szkło, altany jako konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z  tworzyw 
sztucznych do znakowania dróg, balustrady niemetalowe, baraki, bo-
azerie, budki dźwiękoszczelne przenośne, niemetalowe, budki telefo-
niczne niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy 
nie z metalu, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi 
wahadłowe niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w posta-
ci płyt, elementy krawędziowe do  kształtowania terenu z  tworzyw 
sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy 
odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe do budownictwa, granu-
lat szklany do znakowania dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, 
harmonijkowe drzwi niemetalowe, izolacyjne szkło dla budownictwa, 
kątowniki, niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, kurniki nie-
metalowe, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
materiały do  pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownic-
twa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe 
konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, nie-
metalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, nie-
metalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe mate-
riały budowlane, niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego 
w pojazdach, okiennice niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe 
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, 
niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, pachołki do cumowania nieme-
talowe, parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, 
płyty budowlane niemetalowe, płyty drzwiowe szklane, płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, płyty do brukowania wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie 
baseny jako konstrukcje niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogo-
we płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające 
baterie słoneczne, pokrycia dachowe z  gontów, pokrycia ścienne 
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe do cumo-
wania jako pływające, profile niemetalowe dla budownictwa, profile 

niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe niemetalowe, schody nie-
metalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy jako mate-
riały budowlane, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemeta-
lowe, szalówki jako ciesielstwo niemetalowe, szklarnie przenośne 
niemetalowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowa-
ne, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, 
szkło płaskie walcowane jako okienne do  użytku w  budownictwie, 
ścianki działowe niemetalowe, świecąca kostka brukowa, trampoliny 
niemetalowe, trzcina do użytku w budownictwie, włazy jako pokrywy 
niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, zbroje-
nia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe 
i  nietekstylne, blaty stołowe, boje cumownicze, domki dla ptaków, 
drzwi do mebli szklane, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektrycz-
ne, etykiety z  tworzyw sztucznych, kartoteki jako meble, klamki 
do drzwi z porcelany lub ze szkła, kołatki do drzwi z materiałów nieme-
talowych, kołki rozporowe, niemetalowe, komody, kredensy, krzesła, 
lusterka ręczne jako lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, 
ławy jako meble, łóżka, meble, meble ze szkła, niemetalowe urządzenia 
do  zamykania do  drzwi, niemetalowe urządzenia do  zamykania 
do  okien, numery domów nieświecące niemetalowe, ograniczniki 
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do okien niemeta-
lowe ani niegumowe, osłony do kominków jako meble, osprzęt nieme-
talowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy 
do  okien, palety transportowe niemetalowe, parawany jako meble, 
płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe jako składowanie, transport, 
półki do kartotek jako meble, prowadnice niemetalowe do drzwi prze-
suwnych, przenośne biurka, pulpity jako meble, rolety wewnętrzne 
okienne jako meble, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia 
prysznicowe, skrzynki na  listy,, niemetalowe i  niemurowane, stojaki, 
półki, stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki obudowane 
szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, niemetalowe, 
urządzenia zamykające do  drzwi nieelektryczne, niemetalowe, wózki 
barowe jako meble, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zbiorniki niemeta-
lowe i niemurowane, zabudowy kuchenne szklane, akwaria pokojowe, 
balony szklane jako pojemniki, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, 
dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, figurki z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, fajans, fiolki szklane jako 
pojemniki, gałki jako uchwyty porcelanowe lub ze szkła, gąsiory szkla-
ne, kosze do użytku domowego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, 
miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, mydelniczki, na-
czynia sakralne ze szkła, naczynia szklane do napojów, ozdobne kule 
szklane, półmiski jako tace, salaterki, serwetniki, spodeczki, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szklane naczynia do picia, 
szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mlecz-
ne, szkło na  szyby pojazdów jako półfabrykaty, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone szkło z  wyjątkiem szkła stosowanego w  budownic-
twie, szkło płaskie walcowane jako materiał surowy, szkło sproszkowa-
ne do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szyldy 
z porcelany lub ze szkła, talerze, wazony, wazy do zup, włókno szklane, 
inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowa-
ne, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i  łyżki, altany konstrukcje 
z  metalu, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na  drogach 
metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, belki stropo-
we metalowe, bramy metalowe, chlewy metalowe, cyfry i litery z meta-
li nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dachowe rynny metalowe, da-
chówki metalowe, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi 
metalowe, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, siatki prze-
ciw owadom metalowe, etykiety metalowe, futryny drzwiowe metalo-
we, gałki jako uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, harmonijkowe 
drzwi z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, imadła warsztatowe meta-
lowe, kabiny telefoniczne metalowe, kasy pancerne, klamki do  drzwi 
metalowe, kołki metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe 
stosowane w budownictwie, kostka brukowa metalowa, kosze metalo-
we, kowadła, kratownice jako kładki metalowe, kraty metalowe, lufciki 
metalowe, łaty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalo-
we drzwi pancerne, metalowe kołatki do drzwi, metalowe kosze dacho-
we do  użytku w  budownictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, 
ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe płytki ścien-
ne, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, metalowe prowadnice do  ram okiennych metalowe rolki 
do  okien, metalowe urządzenia do  parkowania rowerów, metalowe 
urządzenia zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nadproża 
metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne 
urządzenia do  otwierania okien, odrzwia metalowe, ograniczniki 
drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice metalowe, okna 
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metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, oku-
cia metalowe do okien, ościeżnice metalowe, panele akustyczne meta-
lowe, parkany metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty do drzwi 
metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów, metalowe, progi me-
talowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, rolety zewnętrzne 
metalowe, rynny metalowe, skarbonki metalowe, słupy metalowe, 
stopnie schodów metalowe, sufity metalowe, szklarnie przenośne me-
talowe, urządzenie odstraszające ptaki poruszane wiatrem metalowe, 
uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, werandy metalo-
we stosowane w budownictwie, wycieraczki metalowe, wyroby arty-
styczne z brązu, zawiasy drzwiowe metalowe, zderzaki metalowe, żalu-
zje metalowe, abażury do  lamp, akcesoria łazienkowe, bidety, kabiny 
prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, klosze do lamp jako 
kominki, kominki, kuchenki, kuliste klosze do  lamp, lady chłodnicze, 
lady podgrzewane, lampy laboratoryjne, muszle klozetowe, natryski, 
prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, szafy 
chłodnicze, umywalki jako części instalacji sanitarnych, ustępy przeno-
śne, wanny do  nasiadówek, wanny spa, wyciągi kuchenne, wyciągi 
wentylacyjne, zlewozmywaki, 40 barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich  powierzchni, dmuchanie szkła, drukowanie szkła, drukowanie 3D, 
frezowanie szkła, grawerowanie szkła, srebrzenie szkła, szlifowanie 
szkła, trasowanie laserem, usługi dotyczące obróbki mechanicznej 
i  chemicznej szkła, powlekanie szkła, pozłacanie szkła, piaskowanie 
wzorów na szkle i lustrach .

(111) 335555 (220) 2020 03 23 (210) 511745
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) seVITeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sevitel
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 alarmy pożarowe, analizatory powietrza, anemometry, 
barometry, czujniki, czujniki ciśnienia, dozymetry, gazometry, in-
stalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 
interfejsy komputerowe, komputery, mierniki, nadajniki sygnałów 
elektronicznych, obwody drukowane, omomierze, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, programy komputerowe, programy kompu-
terowe nagrane, przetwornice elektryczne, przyrządy pomiarowe, 
skrzynki rozdzielcze, sprzęt do  gaszenia ognia, szafy rozdzielcze, 
tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, urządzenia do analizy gazu, 
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania infor-
macji, urządzenia do  zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, 
urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wilgotnościomie-
rze, wskaźniki temperatury, wykrywacze, wykrywacze dymu, wyłącz-
niki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, 37 instalowanie i na-
prawa telefonów, instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i napra-
wa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 38 łączność poprzez 
sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łącz-
ność telefoniczna, przesyłanie informacji, połączenie ze  światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 42 analizy 
systemów komputerowych, badania techniczne, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, ce-
chowanie, programowanie komputerów, projektowanie systemów 
komputerowych, kontrola jakości, opracowywanie projektów tech-
nicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego .

(111) 335556 (220) 2020 03 23 (210) 511787
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 18
(732) MOnegUaRD 1 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M moneguard

(540) 

(591) biały, granatowy, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .21, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w  zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfun-
ding, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwe-
stycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów 
do  celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie 
pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie 
finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących finan-
sów, usługi finansowania, usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
wycena nieruchomości, wynajem biur do  coworkingu, wynajem po-
wierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe usługi doradcze i doty-
czące zarządzania, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, 
usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi 
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące fi-
nansowania, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze 
związane z inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finanso-
wych, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych .

(111) 335557 (220) 2020 03 23 (210) 511788
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 18
(732) KITa-naDsTaga DaRIa, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DahLMann CenTRUM
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, kafeterie [bufety], obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usłu-
gi barowe, usługi hotelowe, restauracje samoobsługowe, stołówki .

(111) 335558 (220) 2020 03 23 (210) 511800
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 18
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(732) BałDyga JÓZeF ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO JBB 
IMPORT-eKsPORT, łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KaZIUK 100% Polski Kapitał www .jbb .pl
(540) 

(591) biały, brązowy, czerwony, jasnożółty, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
27 .05 .17, 27 .05 .24, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .24, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 
24 .17 .05, 24 .17 .07, 24 .17 .09, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 08 .05 .02, 
08 .05 .04, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 
26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do  celów leczniczych, dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do  celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, 
chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, 
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w  cieście, kiełbasy, konserwy 
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwo-
wane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty 
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadal-
ne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal-
ności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, chrupki na  bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso 
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, 
smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, 
produkty gotowe na  bazie wędlin zawarte w  tej klasie, wieprzowi-
na, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty 
gotowe na  bazie mięsa lub wędlin, produkty z  branży spożywczej, 
odzieżowej, obuwniczej .

(111) 335559 (220) 2020 03 24 (210) 511804
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) PaWeLeC aRTUR WORKeRUs 850 MaesTRO, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKeRUs 850 Maestro
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po wodzie .

(111) 335560 (220) 2020 03 24 (210) 511826
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) BZK TM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DeZPOWeR
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 3 płyny do mycia, środki do mycia rąk, 5 preparaty do de-
zynfekcji rąk, środki dezynfekujące i antyseptyczne, płyny dezynfe-
kujące (inne niż mydło) .

(111) 335561 (220) 2020 03 25 (210) 511841
(151) 2020 11 05 (441) 2020 07 20
(732) KUna KRZysZTOF MaDeMeDIa, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRaaaP!
(540) 

(531) 26 .04 .18, 24 .17 .04, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, 32 napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholo-
we preparaty do  produkcji napojów, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu odzieżą i napojami, 
usługi informacyjne dla konsumentów .

(111) 335562 (220) 2020 03 27 (210) 511942
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) FeeDWeLL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PsiBufet
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych .

(111) 335563 (220) 2020 03 26 (210) 511964
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 18
(732) BRITIsh aMeRICan TOBaCCO POLsKa TRaDIng sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MasZ WyBÓR
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 
27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń 
do  samodzielnego skręcania, tytoń do  fajek, wyroby tytoniowe, 
substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), cygara, cygaretki, 
zapalniczki do  papierosów, zapalniczki do  cygar, zapałki, artykuły 
dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do  pa-
pierosów, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne 
urządzenia do  umieszczania tytoniu w  papierosowych gilzach, pa-
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pierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych, wyroby 
tytoniowe do  podgrzewania, 35 usługi reklamowe, reklama online 
w  sieci komputerowej, w  tym za  pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, prezentacja towarów w  mediach do  celów sprzedaży 
detalicznej, udzielanie informacji handlowych i  porad konsumen-
tom w  zakresie wyboru produktów i  usług, demonstrowanie i  po-
kazywanie towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
kolportaż próbek, organizacja wystaw do celów handlowych lub re-
klamowych, usługi marketingowe, marketing ukierunkowany, publi-
kowanie tekstów reklamowych, udostępnianie rankingów lub ocen 
dla użytkowników do celów handlowych lub reklamowych, udostęp-
nianie opinii użytkowników do celów handlowych lub reklamowych, 
zbieranie, do użytku innych, różnych towarów, umożliwiające klien-
tom wygodne oglądanie i kupowanie tych towarów, w tym w skle-
pach detalicznych, za pośrednictwem automatów sprzedających lub 
za pośrednictwem mediów elektronicznych .

(111) 335564 (220) 2020 03 26 (210) 511977
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 29
(732) WOJTKÓW PIOTR PIOTR WOJTKÓW, Podkowa Leśna (PL);
ZanIeWsKa-WOJTKÓW ZOFIa PsIeDsZKOLe,  
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wojtków szkolenia
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, kursy korespon-
dencyjne, nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne (pokazy), 
dystrybucja filmów, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyj-
nych z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i  telewi-
zyjnych, produkcja widowisk, przekazywanie know-how [szkole-
nia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), tresura zwierząt, udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie  do  pobrania, usługi trenerskie, sprawdziany edukacyjne, usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335565 (220) 2020 03 26 (210) 511984
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) BUDZyŃsKa aLeKsanDRa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WyDaWnICTWO Pełne CZasU
(510), (511) 9 publikacje w  formie elektronicznej, dostarczane on-line 
z baz danych lub za pomocą środków dostępnych w Internecie (w tym 
za pomocą stron www), publikacje elektroniczne, czasopisma elektro-
niczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, nagrania i pu-
blikacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe, programy 
komputerowe, dane zapisane w  formie elektronicznej, optycznej lub 
magnetycznej, nośniki danych, nagrania audio i wideo, 16 książki, książ-
ki, zakładki do książek, druki, publikacje drukowane, czasopisma ilustro-
wane, komiksy, dzienniki, periodyki [czasopisma], podręczniki, katalogi, 
artykuły drukowane, fotografie, odbitki, portrety, karty pocztowe, afisze, 
plakaty, kalendarze, pamiętniki, dzienniki, organizery osobiste, albumy 
do wklejania, bloczki notatnikowe i zeszyty, przyrządy do pisania, po-
krowce i  okładki na  książki, przewodniki informacyjne i  podręczniki 
instruktażowe, książki dotyczące samopomocy i  książki z  poradami, 
zeszyty do  ćwiczeń, książki w  zakresie planowania i  organizowania 
harmonogramów, pamiętniki, dzienniki, albumy i  almanachy, agendy, 
przyrządy do pisania i kreślarskie, materiały biurowe, podpórki do ksią-
żek, afisze, plakaty, kartki z życzeniami, 35 usługi badań rynku dla wy-
dawców, zarządzanie handlowe licencjami na towary i usługi dla osób 

trzecich, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie i pro-
wadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, administrowanie sprzedażą, kom-
pilowanie, przechowywanie, analiza i odzyskiwanie informacji i danych, 
aktualizacja informacji w komputerowych bazach danych, świadczenie 
usług katalogowych, zarządzanie prenumeratą publikacji, badania, ana-
lizy, statystyki i bazy danych związane z biznesem, marketingiem i infor-
macją marketingową, usługi doradztwa w zakresie zakupów dla konsu-
mentów, badania i raporty konsumenckie, recenzje na temat produktów 
i usług dla klientów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz online 
następujących towarów: audiobooki, ebooki, książki, książki, zakładki 
do  książek, druki, publikacje drukowane, czasopisma ilustrowane, ko-
miksy, dzienniki, periodyki [czasopisma], podręczniki, katalogi, artykuły 
drukowane, fotografie, odbitki, portrety, karty pocztowe, afisze, plakaty, 
kalendarze, pamiętniki, dzienniki, organizery osobiste, albumy do wkle-
jania, bloczki notatnikowe i  zeszyty, przyrządy do  pisania, pokrowce 
i okładki na książki, przewodniki informacyjne i podręczniki instruktażo-
we, książki dotyczące samopomocy i książki z poradami, zeszyty do ćwi-
czeń, książki w zakresie planowania i organizowania harmonogramów, 
pamiętniki, dzienniki, albumy i almanachy, agendy, przyrządy do pisa-
nia i kreślarskie, materiały biurowe, podpórki do książek, afisze, plakaty, 
kartki z  życzeniami dystrybucja następujących towarów: audiobooki, 
ebooki, książki, książki, zakładki do książek, druki, publikacje drukowa-
ne, czasopisma ilustrowane, komiksy, dzienniki, periodyki [czasopisma], 
podręczniki, katalogi, artykuły drukowane, fotografie, odbitki, portrety, 
karty pocztowe, afisze, plakaty, kalendarze, pamiętniki, dzienniki, or-
ganizery osobiste, albumy do wklejania, bloczki notatnikowe i zeszyty, 
przyrządy do pisania, pokrowce i okładki na książki, przewodniki infor-
macyjne i  podręczniki instruktażowe, książki dotyczące samopomocy 
i książki z poradami, zeszyty do ćwiczeń, książki w zakresie planowania 
i  organizowania harmonogramów, pamiętniki, dzienniki, albumy i  al-
manachy, agendy, przyrządy do pisania i kreślarskie, materiały biurowe, 
podpórki do książek, afisze, plakaty, kartki z życzeniami, 41 usługi wy-
dawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie książek, 
ebooków, czasopism, biuletynów, gazet, prospektów, audiobooków, 
katalogów, muzyczne usługi wydawnicze, redagowanie, skład i korekta 
tekstów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi 
poligraficzne, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, konferencji, kongresów, sympozjów i  zjazdów, organizowanie 
gier i  konkursów, publikacje elektroniczne on-line książek, ebooków, 
czasopism, biuletynów, gazet, prospektów, audiobooków, katalogów .

(111) 335566 (220) 2019 11 22 (210) 507092
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) MIBReX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 335567 (220) 2019 11 18 (210) 507151
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 17
(732) FeDOROWICZ JaCeK JaCKaRT DesIgn, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heMP MeDIC
(540) 

(531) 05 .03 .13, 01 .15 .15, 24 .13 .09, 27 .05 .01
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(510), (511) 3 kosmetyki do  pielęgnacji skóry, maści, nielecznicze, 
kremy kosmetyczne, szampony, żele pod prysznic, mydła, balsamy 
do ciała, sole do kąpieli, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
5 kremy lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, 29 oleje spożywcze, oleje roślinne do celów spożywczych, 30 
kawa, herbata, czekolada, ciastka, słodycze, cukierki, słodycze do żu-
cia, lizaki, miód, mąka roślinna, makarony, 31 nasiona roślin, nasio-
na nieprzetworzone, kwiaty suszone, liście suszone, 35 oferowanie 
do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, sklepu internetowego 
oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dotyczącej: kosmetyków 
do pielęgnacji skóry, maści, nieleczniczych, kremów kosmetycznych, 
szamponów, żeli pod prysznic, mydeł, balsamów do ciała, soli do ką-
pieli, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, kremów lecz-
niczych, napojów stosowanych w lecznictwie, ekstraktów roślinnych 
do celów farmaceutycznych, ekstraktów ziołowych do celów medycz-
nych, olejów spożywczych, olejów roślinnych do celów spożywczych, 
kawy, herbaty, czekolady, ciastek, słodyczy, cukierków, słodyczy 
do  żucia, lizaków, miodu, mąki roślinnej, makaronów, nasion roślin, 
nasion nieprzetworzonych, kwiatów suszonych, liści suszonych .

(111) 335568 (220) 2019 11 22 (210) 507159
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) LaKCID gasTROMeD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi, probiotyki 
(suplementy), probiotyczne preparaty do użytku medycznego, pro-
biotyczne preparaty bakteryjne do  użytku medycznego, preparaty 
probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu na-
turalnej równowagi flory w układzie trawiennym, preparaty żołądko-
we-jelitowo, środki do  czyszczenia żołądka i  jelit, preparaty farma-
ceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, leki stosowane 
w chorobach układy pokarmowego .

(111) 335569 (220) 2019 11 24 (210) 507169
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) ORZeł-CURyłO BaRBaRa agnIesZKa KIDs sZOP,  
gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kidsszop
(540) 

(591) brązowy, biały, czarny
(531) 03 .05 .05, 03 .05 .24, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki 
pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki muzycz-
ne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki bambusowe, 
zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki in-
teligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabaw-
kowe, zabawki budowlane, zabawki do wanny, zabawki zawierające 
skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijają-
ce się zabawki, zabawki tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki 
do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki 
do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabaw-
ki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki, 
zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki 
z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabaw-

ki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenka-
mi, zabawki do  ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, 
zabawki z  metalu, zabawki mechaniczne z  metalu, elektroniczne 
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane lata-
jące zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie 
zwierząt, piszczące zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne za-
zębiające się, zabawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne zabawki 
dla niemowląt, zabawki z  tworzyw sztucznych, nadmuchiwane za-
bawki do  basenu, zabawki wykonane z  gumy, nadmuchiwane za-
bawki do kąpieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki 
sterowane radiowo, zabawki do  piętrowego układania, zabawki 
rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, 
zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki 
związane z  magią, zabawki jako pojazdy sterowane elektronicznie, 
zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki 
przypominające pojazdy powietrzne, zabawki uruchamiane za  po-
mocą dźwigni, nadmuchiwane zabawki z  cienkiej gumy, zabawki 
na kółkach napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci 
łódek, zabawki, które po  otworzeniu wyskakują, zabawki sprzeda-
wane w formie zestawów, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki 
w  postaci urządzeń domowych, zabawki przystosowane do  celów 
edukacyjnych, zabawki do użytku w basenach, zabawki do jeżdżenia 
bez napędu silnikowego, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dzie-
cięcych, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki 
w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku 
w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych pojaz-
dów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, przeno-
śne gry i  zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zabawki 
imitujące przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zabawek, samochodowych fo-
telików dziecięcych, wózków dziecięcych, siedzeń dziecięcych przy-
stosowanych do rowerów, akcesoriów do wózków dziecięcych, mebli 
dla dzieci, odzieży dla dzieci, pościeli dla dzieci .

(111) 335570 (220) 2019 11 29 (210) 507359
(151) 2020 11 09 (441) 2020 07 27
(732) LaBUs henRyK, DUDZICZ aLeKsanDRa DOM CZeKOLaDy 
COFFee & MORe sPÓłKa CyWILna, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM CZeKOLaDy ROZgOŚĆ sIĘ
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, kawa nienaturalna, mąka 
i  produkty zbożowe, miód, melasa (syropy), drożdże, sól, cynamon, 
ocet, sosy, przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 335571 (220) 2019 11 29 (210) 507417
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) MaĆKOWIaK KaTaRZyna, Olsztyn (PL);
JeRZaK PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOKs&FUn
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(540) 

(591) różowy, biały, czarny
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki audio, książki 
dźwiękowe, książki zapisane na płytach lub taśmach, e-booki, opro-
gramowanie do  pobrania, w  tym aplikacje, nagrania wideo, w  tym 
do pobrania, nagrania audio, w tym do pobrania, nagrania z muzyką 
do pobrania, gry wideo zapisane na nośnikach, gry wideo do pobra-
nia, 16 książki, książki dla dzieci, książeczki do  kolorowania, w  tym 
z naklejkami, naklejki, przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze, 
zeszyty, zeszyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, kredki 
szkolne, flamastry, piórniki, pióra i  długopisy, pojemniki na  długo-
pisy, ołówki, gumki do ścierania, pudełka z farbami dla dzieci, bloki 
papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do mo-
delowania, barwniki do materiałów do modelowania, masy specjal-
ne do  modelowania, masy do  modelowania typu slime, tworzywa 
sztuczne do modelowania, modelina polimerowa, glina do modelo-
wania, pasta do  modelowania, kleje do  użytku artystycznego, kle-
je do  celów papierniczych, kleje do  materiałów papierniczych lub 
do  użytku domowego, kleje z  brokatem do  celów piśmienniczych, 
brokat do  celów piśmienniczych i  biurowych, piasek kolorowany 
do celów rzemieślniczych i artystycznych, wyposażenie dla artystów, 
rzemieślników i modelarzy, 35 usługi sprzedaży następujących towa-
rów: książki elektroniczne do pobrania, książki audio, książki dźwięko-
we, książki zapisane na płytach lub taśmach, e-booki, oprogramowa-
nie do pobrania, w tym aplikacje, nagrania wideo, w tym do pobrania, 
nagrania audio, w tym do pobrania, nagrania z muzyką do pobrania, 
gry wideo zapisane na  nośnikach, gry wideo do  pobrania, książki, 
książki dla dzieci, książeczki do  kolorowania, w  tym z  naklejkami, 
naklejki, przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze, zeszyty, ze-
szyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, kredki szkolne, 
flamastry, piórniki, pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, ołówki, 
gumki do  ścierania, pudełka z  farbami dla dzieci, bloki papierowe, 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe, materiały do  modelowania, 
barwniki do  materiałów do  modelowania, masy specjalne do  mo-
delowania, masy do  modelowania typu slime, tworzywa sztuczne 
do  modelowania, modelina polimerowa, glina do  modelowania, 
pasta do modelowania, kleje do użytku artystycznego, kleje do ce-
lów papierniczych, kleje do  materiałów papierniczych lub do  użyt-
ku domowego, kleje z  brokatem do  celów piśmienniczych, brokat 
do celów piśmienniczych i biurowych, piasek kolorowany do celów 
rzemieślniczych i artystycznych, wyposażenie dla artystów, rzemieśl-
ników i modelarzy, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, zabawko-
we zestawy drukarskie, gry, gry planszowe, gry quizowe, gry towa-
rzyskie, gry edukacyjne, gry-łamigłówki logiczne, gry karciane, gry 
elektroniczne, gry mechaniczne, kości do gry, kubki na kości do gry, 
kubki jako zabawki, plastelina do zabawy, ciastolina, zestawy mode-
larskie, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów interneto-
wych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji impor-
towo-eksportowych z  towarami wymienionymi w  niniejszej klasie .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335572 (220) 2019 12 02 (210) 507492
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) sMORaWsKI JanUsZ LUXe shOP, Kazimierz Biskupi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Billions4you
(510), (511) 18 torby, 25 odzież .

(111) 335573 (220) 2019 12 03 (210) 507582
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 09
(732) ROha gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UnIDROP

(540) 

(591) jasnoniebieski, biały
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 nawilżacze powietrza, urządzenia i  maszyny 
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne .

(111) 335574 (220) 2019 12 03 (210) 507592
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) BResTOn K .DRĄg sPÓłKa JaWna, Złotniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) breston
(540) 

(591) biały, zielony, czerwony, szary
(531) 26 .01 .16, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 1 kleje do  impregnacji wodoodpornej, kleje do  użytku 
przemysłowego w  formie powłok, kleje do  użytku przy produkcji 
powłok ściennych, kleje do zabezpieczania tynku, kleje epoksydowe 
do użytku z betonem, kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, 
kleje konstrukcyjne do  użytku w  budownictwie, kleje przemysłowe 
do  użytku w  powlekaniu i  uszczelnianiu, kleje pochodzenia synte-
tycznego do użytku przemysłowego, mieszanki klejące na bazie żywic 
epoksydowych przeznaczone do  zastosowań przemysłowych, pre-
paraty do klejenia papieru do użytku przemysłowego, środki klejące, 
mieszaniny poliestrowe w  formie proszków do  tworzenia powłok, 
poliestry do użytku przy wypełnianiu dziur w powierzchniach, polie-
stry do  użytku przy wypełnianiu ubytków w  powierzchniach, polie-
stry do  użytku przy naprawie ubytków w  powierzchniach, poliestry 
do użytku przy naprawie dziur w powierzchniach, chemiczne mieszan-
ki uszczelniające, preparaty chemiczne do  uszczelniania, uretanowe 
środki uszczelniające do podłóg, szczeliwa jako chemikalia do uszczel-
niania powierzchni, żywice epoksydowe, żywice polipropylenowe, 
żywice poliamidowe, żywice polistyrenowe, żywice poliacetalowe, ży-
wice silikonowe, żywice poliuretanowe, żywice polietylenowe, 2 farby 
zewnętrzne, farby wewnętrzne, farby antykorozyjne, podkłady epok-
sydowe, powłoki epoksydowe, powłoki z żywic epoksydowych, żywi-
ce epoksydowe do pokrywania ścian, żywice epoksydowe do powle-
kania podłóg, dodatki do użytku w powłokach, epoksydowe powłoki 
na  betonowe podłogi przemysłowe, epoksydowe żywice do  pokry-
wania powierzchni budynków, materiały powłokowe do ochrony po-
wierzchni narażonych na korozję galwaniczną, mieszanki powłokowe 
do konserwacji betonu, mieszanki powłokowe do nakładania na beton, 
mieszanki uszczelniające do podłóg, mieszanki zapobiegające starze-
niu się w warunkach atmosferycznych, powłoki do wykańczania beto-
nu, powłoki do zabezpieczenia betonu przed wodą, preparaty ochron-
ne do metali, preparaty zabezpieczające do metali, emulsje w postaci 
farb, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby jako produkty do za-
bezpieczania betonu, preparaty do  zabezpieczania przed korozją, 
farby jako środki konserwujące beton, farby jako środki uszczelniające 
beton, mieszaniny w postaci farb do naprawy betonu, farby przemy-
słowe do  zastosowania na  powierzchniach betonowych, szczeliwa 
w  postaci farb, pieniące się farby do  ochrony konstrukcji stalowych 
przed ogniem, powłoki powierzchniowe w  postaci farby do  malo-
wania konstrukcji, żywice do  powlekania, lakiery, lakiery ochronne 
do podłóg, lakiery w postaci farb, lakiery w postaci powłok, mieszanki 
powłokowe w postaci lakierów, emalie w postaci farb, elastyczne far-
by do ochrony metali przed korozją, dodatki do farb, farby chroniące 
przed ogniem, farby chroniące przed rdzą, farby do  podłóg, farby 
do podłóg betonowych, farby do powlekania ścian, farby do użytku 
w produkcji, farby na bazie żywic syntetycznych, farby o elastycznych 
właściwościach, farby o właściwościach naprawczych, farby odporne 
na wysoką temperaturę, farby odporne na czynniki chemiczne, farby 
ognioodporne, farby wodoodporne, materiały wypełniające w postaci 
farby, mieszanki powłokowe w postaci farb, mieszanki uszczelniające 
w  postaci farb, podkłady do  powierzchni przeznaczonych do  malo-
wania, powłoki przemysłowe w  postaci farb, wypełniacze w  postaci 
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farby, lakiery silikonowe, mieszanki silikonowe będące powłokami 
nawierzchniowymi, substancje w  postaci farby do  wypełniania skaz 
w  powierzchniach ścian, substancje w  postaci farby do  wypełniania 
pęknięć w powierzchniach ścian, powłoki żywiczne, żywice syntetycz-
ne do ochrony antykorozyjnej, 17 laminaty zawierające pianki poliami-
dowe do termoizolacji, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacje 
piankowe do użytku w budownictwie, izolacje z funkcją uszczelniania 
do ochrony przed ciepłem, szczeliwa, szczeliwa do budynków, szczeli-
wa do połączeń, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, substan-
cje izolacyjne, materiały izolacyjne, lakiery izolacyjne, kleje izolacyjne, 
wypełniacze izolacyjne, powłoki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, farby 
izolacyjne, izolacyjne powłoki przemysłowe, farby izolacyjne do ścian, 
materiały uszczelniające i izolacyjne, izolacja w postaci pokryć podło-
gowych, powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, 37 prace budow-
lane w zakresie konstrukcji stalowych, konserwacja i naprawa kotłów 
na paliwa stałe, powlekanie betonu, renowacja betonu, naprawy be-
tonu, uszczelnianie betonu, naprawy elementów betonowych, usługi 
izolacyjne, instalacja materiałów izolacyjnych, usługi zabezpieczania 
przed korozją, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiega-
nia korozji, naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, na-
kładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, nakładanie 
powłok na  budynki, nakładanie powłok ochronnych na  budynki, in-
stalowanie powłok ognioodpornych, nakładanie powłok ochronnych 
na  powierzchnie budynków, nakładanie powłok ochronnych na  po-
wierzchnie wgłębień, usługi w  zakresie nakładania powłok ochron-
nych na  zewnątrz budynków, nakładanie powłok w  celu naprawy 
powierzchni budynków, malowanie natryskowe metali, konserwacja 
dachów, izolacja dachów, ponowna obróbka powierzchni dachów, na-
kładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, izolacja ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyj-
nych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, powlekanie kanałów 
ściekowych, montaż wykładzin kanałów ściekowych, usługi w zakresie 
napraw kanałów, nakładanie farb ochronnych na budynki, zabezpie-
czanie przed korozją, nakładanie powłok w celu naprawy ścian, usługi 
naprawcze w zakresie pokryć ścian, konserwacja i naprawa rur używa-
nych w  urządzeniach przemysłowych, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń 
chemicznych, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, usługi 
zabezpieczania przed wilgocią, usługi w zakresie powlekania w celu 
naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, usługi w zakresie 
powlekania podłóg .

(111) 335575 (220) 2019 12 03 (210) 507593
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) BasIŃsKI TOMasZ, sZysZKO PIOTR eLeKTROIn  
sPÓłKa CyWILna, Kłecko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLeKTROIn
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, czarny
(531) 01 .03 .12, 01 .03 .15, 07 .15 .26, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 37 usługi elektryków, usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi 
w  zakresie instalacji elektrycznych, montaż i  konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, in-
stalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja syste-
mów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych .

(111) 335576 (220) 2019 12 05 (210) 507690
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 20
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) TeLaM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .

(111) 335577 (220) 2019 12 05 (210) 507695
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) BIałeK BOgDan B . B . MeDIa, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PsyChOLOgIa W sZKOLe Turniej WIeDZy PsyChOLOgICZneJ
(540) 

(591) czarny, różowy, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .12, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 41 organizowanie turniejów z zakresu wiedzy psycholo-
gicznej, organizacja konkursów edukacyjnych, publikowanie druków 
w formie elektronicznej w  Internecie, publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, 
przygotowywanie kursów edukacyjnych i  egzaminów, przeprowa-
dzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie 
konkursów za  pośrednictwem Internetu, publikowanie przewodni-
ków i periodyków edukacyjnych i szkoleniowych .

(111) 335578 (220) 2019 12 10 (210) 507889
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) haIRMaTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) haIRMaTe
(510), (511) 3 kosmetyki, środki oczyszczające skórę, preparaty 
do włosów i skóry głowy, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty 
do kręcenia włosów, środki do układania włosów, pianka do włosów, 
lakier do  włosów, 41 szkolenia we  fryzjerstwie, edukacja i  zajęcia 
o  włosach i  fryzjerstwie, organizacja i  urządzanie konferencji i  wy-
staw o włosach i fryzjerstwie, pokazy fryzjerskie, produkcja spektakli, 
filmów, zdjęć i wideo o włosach i fryzjerstwie, szkolenia i  instrukcje 
we fryzjerstwie, 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie .

(111) 335579 (220) 2019 12 11 (210) 507915
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) PaRTneR OFFICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oficio
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 brązowy papier do  pakowania, kartony do  pakowa-
nia, karton opakowaniowy, kartony z tektury do pakowania, kartony 
do  dostarczania towarów, artykuły piśmiennicze, datowniki, flama-
stry, grafitowe wkłady do ołówków automatycznych, kolorowe ołów-
ki grafitowe, kredki ołówkowe, kubki na ołówki, markery do ścierania 
na mokro, markery do skóry, materiały do rysowania na tablicach, ma-
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zaki, nawilżacze do  powierzchni klejących-artykuły biurowe, ołówki 
automatyczne, ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, ołówki 
kolorowe, ołówki z gumkami do wycierania, ołówki z systemem wysu-
wania, pieczątki datujące-datowniki, pióra i długopisy, pióra i długo-
pisy-artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra z końcówkami porowaty-
mi, pióra żelowe, piórniki pudełka na przybory do pisania, pojemniki 
na długopisy, pojemniki na markery, pojemniki na ołówki, przyrządy 
do pisania, stojaki na pióra i długopisy, tusze do pieczątek, flamastry 
ścieralne, gąbki do tablic suchościeralnych, gumki, gumki do ściera-
nia, gumki do  wymazywania tekstu pisanego, korektory w  piórze, 
korektory w  płynie-artykuły biurowe, korektory w  płynie, korektory 
w płynie do dokumentów, przybory do wycierania tablic do pisania, 
dziurkacze-artykuły biurowe, dziurkacze biurowe, dziurkacze do pa-
pieru, dziurkacze do  użytku biurowego, temperówki do  ołówków, 
temperówki do ołówków: elektryczne lub nieelektryczne, zszywacze 
biurowe, zszywacze do użytku biurowego, zszywacze-artykuły biuro-
we, zszywacze nieelektryczne, dwustronna taśma klejąca do użytku 
biurowego, dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, klej 
biurowy, kleje do artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, 
kleje do celów papierniczych, kleje do tkanin do użytku domowego, 
kleje do  użytku biurowego, kleje w  sztyfcie do  celów piśmiennych, 
taśma klejąca, taśma klejąca-artykuły papiernicze, taśma klejąca-ma-
teriały piśmienne, taśma klejąca pakowa, taśmy klejące do celów pa-
pierniczych, taśmy klejące do pakowania, taśmy przylepne do celów 
biurowych, taśmy przylepne do  celów papierniczych lub do  użytku 
domowego, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, papier 
i karton, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, linij-
ki, składane pudełka kartonowe, tusze do znakowania do celów biuro-
wych, maszynki do ostrzenia ołówków: elektryczne lub nie, numera-
tory, tablice suchościeralne, tablice na notatki, tablice suchościeralne 
o  właściwościach magnetycznych, tablice na  notatki jako artykuły 
biurowe, papier kserograficzny, bloczki do notowania, arkusze papie-
ru jako artykuły papiernicze, bloczki do zapisywania, bloczki notatni-
kowe, czyste kartki do notowania, kartki papieru jako wkłady, karton, 
papier do drukarek laserowych, papier do fotokopiarek, papier do ko-
piowania, kartki papieru do robienia notatek, papier, papier do celów 
domowych, papier rolowany do  drukarek, rolki papieru do  maszyn 
liczących, rolki papieru do kalkulatorów, taśmy papierowe do kalku-
latorów, taśmy papierowe do maszyn liczących, bloczki rachunkowe, 
druki handlowe, etykiety adresowe, ołówki, bloki do  pisania, czyste 
flipcharty, dozowniki taśmy klejącej do  użytku domowego lub biu-
rowego, dozowniki taśmy klejącej jako artykuły biurowe, dozowniki 
taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, flamastry zakreślacze, iden-
tyfikatory jako artykuły biurowe, indeksy, skorowidze, indeksy doku-
mentów, kasetki na  biurko na  materiały biurowe-artykuły biurowe, 
klamerki i  klipsy do  papieru, kołonotatniki, kolorowe długopisy, ko-
perty, koperty jako artykuły piśmienne, koperty do użytku biurowego, 
korektory w taśmie jako artykuły biurowe, koperty z tworzyw sztucz-
nych, kostki do  notowania, kosze biurkowe na  akcesoria biurkowe, 
koszulki na dokumenty do użytku biurowego, markery do dokumen-
tów, markery, pisaki, markery z farbą, markery z końcówką z włókna, 
maty na biurko, nawilżacze jako artykuły biurowe, notatniki, notatni-
ki-notesy, notatniki w linie, notesy, notesy-artykuły papiernicze, noże 
do papieru jako artykuły biurowe, nożyki do otwierania listów, nożyki 
do  papieru-nożyki do  otwierania listów, organizery do  użytku biu-
rowego, organizery na  biurko, organizery, stojaki na  notatki, papier 
do  etykietowania, bloczki do  pisanie notatek, podajniki do  taśmy 
klejącej, podkładka na  biurko, podkładki do  pisania z  klipsem, pod-
kładki na biurko, pojemniki i stojaki na spinacze do papieru, pojem-
niki na akta, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki na biurko, 
pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na karteczki do noto-
wania, pojemniki na korespondencję, półki-pojemniki na dokumenty, 
przegródki, przekładki do dokumentów, przyborniki biurkowe, przy-
borniki na biurko, pudełka na artykuły piśmienne, rolki do kas sklepo-
wych, rozszywacze, samoprzylepne etykiety drukowane, segregato-
ry, segregatory-artykuły biurowe, segregatory biurowe, segregatory 
do prezentowania, segregatory do użytku w biurze, segregatory-ma-
teriały biurowe, segregatory ringowe, segregatory z dźwignią na do-
kumenty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty, skoroszyty i segre-
gatory, skoroszyty na dokumenty, skorowidze, skorowidze i indeksy, 
spinacze biurowe, spinacze do  papieru, spinacze do  papieru-mate-
riały piśmienne, stojaki biurkowe na  wizytówki, stojaki na  akcesoria 
biurkowe, stojaki na  dokumenty, stojaki na  dokumenty na  biurko, 
stojaki-półki na dokumenty na biurko, tablice magnetyczne do pla-
nowania zajęć i  spotkań, tablice z  kartkami do  prezentacji-flipchart, 

taśmy elastyczne do użytku biurowego, teczki jako artykuły biurowe, 
teczki jako artykuły papiernicze, teczki do użytku biurowego, teczki 
na akta, teczki na dokumenty, teczki na dokumenty-artykuły biuro-
we, teczki na  dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki 
na korespondencję, teczki na listy, teczki papierowe, teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, teczki papierowe na dokumenty, teczki 
rozkładane, teczki z kieszonkami do użytku biurowego, temperówki, 
temperówki do kredek kosmetycznych, temperówki do ołówków, me-
chaniczne, zakładki, zakładki do książek, zakładki i klipsy do znakowa-
nia stron, zakładki indeksujące, zakładki indeksujące do dokumentów, 
zakładki papierowe do książek, zakładki samoprzylepne, zakreślacze, 
zszywki-artykuły papiernicze, zszywki biurowe, okładki, obwoluty 
jako artykuły papiernicze, notatniki samoprzylepne, długopisy kolo-
rowe, teczki zawieszkowe, obwoluty na dokumenty, pinezki do tabli-
cy korkowej, pinezki do deski kreślarskiej, pinezki-artykuły papierni-
cze, pinezki z metalu, pudła kartonowe, pudła papierowe, kartonowe 
pudła opakowaniowe, folia, etykiety wysyłkowe, papier termoczuły, 
papier matowy, bloki-artykuły papiernicze, etykiety przylepne z pa-
pieru, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, kleje do  papieru 
lub do użytku domowego, koperty papierowe do pakowania, bloczki 
do pisania, bloczki karteczek samoprzylepnych jako artykuły biurowe, 
szpilki jako artykuły papiernicze, szpilki do znakowania, stojaki na ko-
respondencję, etykiety z papieru, okładki na akta, 20 tablice korkowe, 
tablice korkowe jako tablice informacyjne, tablice do prezentacji, ta-
blice do zamieszczania fotografii, tablice ogłoszeniowe korkowe jako 
szyldy, tablice do pisania flamastrami do celów prezentacyjnych, tabli-
ce informacyjne, ramy do obrazów, ramy, oprawy do obrazów, listwy 
do ram obrazów, ramy do obrazów i zdjęć, tablice wystawowe, tablice 
ogłoszeniowe, tablice do prezentacji materiałów obrazkowych, tabli-
ce ogłoszeniowe inne niż elektroniczne, stojaki na czasopisma .

(111) 335580 (220) 2019 12 11 (210) 507936
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) sIKORsKa-MOLenDa eLŻBIeTa naTURaLe, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ale Len naturalna przyjemność
(540) 

(591) czarny, brązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 26 .11 .01
(510), (511) 24 tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, 
tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia w postaci akcesoriów okien-
nych, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bie-
lizna pościelowa i  stołowa, ręczniki łazienkowe, ręczniki do  twarzy, 
rąk, kąpielowe, ręczniki dla dzieci, myjki do twarzy, ręczniki, turbany 
do suszenia włosów, 25 odzież .

(111) 335581 (220) 2020 01 08 (210) 508810
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) n .V . nutricia, Zoetermeer (nL)
(540) (znak słowny)
(540) MyUniqueMoments
(510), (511) 5 żywność do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do  celów medycznych, żywność dla dzieci, niemowląt i  osób cho-
rych, żywność dla dzieci o  szczególnych wymaganiach dietetycz-
nych, mleko dla dzieci i niemowląt, niemleczne mleko dla dzieci i nie-
mowląt na bazie roślin, mianowicie mleko pochodzenia roślinnego, 
warzywnego, zbożowego, na bazie ziaren, orzechów, nasion, roślin 
strączkowych i owoców, suplementy dietetyczne i odżywcze do ce-
lów leczniczych, produkty odżywcze dla celów leczniczych, prepara-
ty zbożowe dla niemowląt, preparaty witaminowe, żywność diete-
tyczna dla kobiet w ciąży, kobiet w okresie laktacji, kobiet karmiących 
piersią, mleko dietetyczne dla kobiet w ciąży, kobiet w okresie lakta-
cji, kobiet karmiących piersią, 9 aplikacje komputerowe do pobrania, 
41 usługi w zakresie oświaty (nauczanie), 44 doradztwo medyczne 
i żywieniowe .
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(111) 335582 (220) 2020 01 09 (210) 508836
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 23
(732) seVDI IsMaIL, Istambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gReaT & WhITe yachting
(540) 

(591) beżowy, szary, czarny, czerwony
(531) 03 .09 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież jeanso-
wa, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszul-
ki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, spód-
nice, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, 
chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, koszule nocne, odzież spor-
towa, ubrania dla dzieci, kostiumy do opalania i pływania, dresy .

(111) 335583 (220) 2020 01 24 (210) 509405
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) gaRLaK PaWeł MULTI-gUn PL, suchy Dwór (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy, szary
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 24 .01 .09, 26 .05 .01, 26 .05 .15, 29 .01 .14
(510), (511) 13 broń i  amunicja, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, 41 szkolenia .

(111) 335584 (220) 2020 01 27 (210) 509466
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) BIaCOMeX sPÓłKa aKCyJna, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biacomex biuro podróży
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .15, 03 .07 .21
(510), (511) 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama radiowa, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama online za  pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, organizacja wystaw w  celach reklamo-
wych, informacja marketingowa, 39 transport pasażerski, transport 
autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy 

pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy osób, 
usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usługi transporto-
we autokarowe, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usłu-
gi transportu mikrobusami, usługi transportu pasażerskiego drogą 
lądową, usługi w  zakresie transportu drogowego dla osób, zapew-
nianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapew-
nianie transportu pasażerów drogą lądową, transport pasażerski, 
transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport 
drogowy pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lą-
dowy osób, usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usługi 
transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu mikrobu-
sami, zapewnianie transportu drogowego osobom w  podeszłym 
wieku, zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową, informacja 
o  transporcie, rezerwowanie transportu za  pośrednictwem świato-
wych sieci komputerowych, skomputeryzowane usługi informacyj-
ne w zakresie transportu, rezerwacja transportu, profesjonalne do-
radztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu i podróży, 
udostępnianie danych związanych z rozkładami jazdy, udostępnianie 
danych związanych z  metodami transportu, udzielanie informacji 
dotyczących transportu i podróży, udzielanie informacji dotyczących 
transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przy-
rządów telekomunikacyjnych, usługi doradcze związane z transpor-
tem drogowym, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, 
usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi w zakresie organi-
zowania transportu drogowego, usługi w  zakresie organizowania 
transportu, zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym 
sieciom komunikacyjnym i  technologii, doradztwo w  zakresie pla-
nowania trasy podróży, dostarczanie biletów w  celu umożliwienia 
ich posiadaczom podróży, koordynowanie planów podróży dla osób 
prywatnych i grup, organizowanie podróży biznesowych, organizo-
wanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, organizowanie 
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu dla pasażerów 
biznesowych, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowa-
nie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek zagranicz-
nych, planowanie i  rezerwowanie podróży i  transportu za  pomocą 
środków elektronicznych, planowanie trasy podróży, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektro-
nicznych, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż 
autokarem, rezerwacja miejsc na  transport pojazdami silnikowymi, 
rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwo-
wanie podróży i  wycieczek wakacyjnych, rezerwowanie transportu 
autokarowego, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
podróży, transport bagażu podróżnego, transport pasażerów mikro-
busem, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, 
udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji 
online na temat podróży, usługi agencji podróży i  rezerwacji, usłu-
gi biura turystycznego w  celu rezerwacji podróży, usługi rezerwa-
cji w  zakresie wycieczek, agencje rezerwacji podróży, doradztwo 
w dziedzinie podróży biznesowych świadczone przez centra obsłu-
gi telefonicznej i  infolinie, doradztwo w  dziedzinie podróży świad-
czone przez centra obsługi telefonicznej i  infolinie, informacje dla 
podróżnych odnośnie zakłóceń spowodowanych niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, obsługa naziemna pasażerów, or-
ganizacja i  rezerwacja podróży, organizowanie i  rezerwowanie po-
dróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie podróży 
z  i do hotelu, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowa-
nie wczasów, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], planowa-
nie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków 
elektronicznych, rezerwacja miejsc na  transport wodny, rezerwacja 
miejsc na  transport powietrzny, świadczenie usług w  zakresie wy-
cieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji podróży w zakresie podróży 
biznesowych, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie trans-
portu dla podróżnych, usługi przewodników turystycznych, usługi 
rezerwacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji biletów na podróż, 
usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, wydawanie biletów 
na podróż, usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych .

(111) 335585 (220) 2020 02 11 (210) 509893
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) sUKIennIK łUKasZ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaMBOX
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(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 38 telewizja kablowa nadająca informacje .

(111) 335586 (220) 2020 02 17 (210) 510265
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 30
(732) KIRsZKe JaROsłaW neWCReaTIOn .PL, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZyO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 10 aparaty i  przyrządy do  masażu, fizjoterapii i  rehabi-
litacji, przyrządy do  gimnastyki leczniczej, 28 artykuły sportowe, 
przyrządy do  gimnastyki, 35 usługi sprzedaży aparatów i  przyrzą-
dów do masażu, fizjoterapii, rehabilitacji, przyrządów do gimnasty-
ki i  gimnastyki leczniczej, artykułów sportowych, usługi promocji 
na rzecz osób trzecich .

(111) 335587 (220) 2019 10 13 (210) 505541
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 16
(732) KUCIŃsKa MaRTa 9FashIOn, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOga PIĘKna
(540) 

(591) ciemnozłoty, czarny
(531) 05 .05 .04, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż poduszek antyzmarszczkowych, akcesoriów 
do  masażu twarzy i  ciała, akcesoriów do  pielęgnacji ciała, olejków 
aromatycznych, książek o tematyce zdrowotnej i pielęgnacyjnej oraz 
rozwoju duchowego i osobistego, medycyny alternatywnej, 41 orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, 
sesji indywidualnych o  tematyce pielęgnacji twarzy i  ciała, usługi 
sprzedaży kursów on-line, kursów pdf o tematyce pielęgnacji ciała .

(111) 335588 (220) 2019 10 14 (210) 505628
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) BesTseLLeRs DIsTRIBUTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lovebar
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, wyroby perfumeryjne, kosme-
tyki do  pielęgnacji ciała i  włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki 
eteryczne, olejki perfumeryjne, dezodoranty do  użytku osobistego, 
odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do go-
lenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji wło-
sów, skóry, oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mlecz-
ka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery 
do  paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do  włosów, pasty, proszki 
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, prepara-
ty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów 
kosmetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do maki-
jażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgna-
cji skóry, pomadki, szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty 

do  pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do  makijażu, błyszczyki, 
maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, 
żele do mycia, kosmetyki do opalania, farby do włosów, produkty ko-
smetyczne do usuwania farby z włosów, płatki kosmetyczne antybak-
teryjne do oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry i włosów, 5 środki sanitarne stosowane w higienie 
osobistej, mianowicie: chusteczki nawilżane antybakteryjne, waciki 
odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki hi-
gieniczne, farmaceutyczne preparaty odżywcze do włosów, 35 usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i  zarządzania działalnością go-
spodarczą handlową, organizowanie wystaw w  celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach han-
dlowych i  reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynaj-
mowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, 
artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycz-
nych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów 
higienicznych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych .

(111) 335589 (220) 2019 10 21 (210) 505845
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) VasTInT POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Riverview II
(510), (511) 35 biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 
36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomiesz-
czeń biurowych i  budynków, usługi w  zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, usługi w  zakresie zarządzania majątkiem nierucho-
mym, usługi kupna i  sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe usługi w za-
kresie zarządzania inwestycjami, 37 usługi w zakresie budownictwa, 
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie 
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończe-
niowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi 
nadzoru i  inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projek-
towania wnętrz biur i  pomieszczeń handlowych, usługi w  zakresie 
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 projektowanie 
i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i han-
dlowych, 45 obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 335590 (220) 2019 10 22 (210) 505927
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 13
(732) DĄBROWsKI WaLDeMaR, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOgnI MenTOR
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządza-
nie zasobami ludzkimi, usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, konsultacje w  zakresie zarządzania firmą w  dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, 41 trening osobisty [szkolenie], coaching, do-
radztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], szkolenia zwią-
zane z finansami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, nauczanie 
w  zakresie ekonomii i  zarządzania, nauczanie, szkolenia biznesowe, 
usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi w zakresie zapewnia-
nia kursów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia 
dla dorosłych, szkolenia personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, tre-
ning rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w  zakresie 
rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne .
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(111) 335591 (220) 2019 10 24 (210) 505980
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) MIasTO sTOłeCZne WaRsZaWa, WaRsZaWa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaRsZaWsKI TRIaThLOn ZIMOWy
(540) 

(591) czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 02 .01 .08, 02 .07 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 41 usługa: nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna .

(111) 335592 (220) 2019 10 25 (210) 506078
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 03
(732) DURasan TRaDIng sPÓłKa aKCyJna  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Campland
(510), (511) 11 sprzęt do oświetlania, elementy oświetleniowe, latarki, 
latarnie kempingowe, lampy kempingowe, oświetlenie zewnętrzne, ga-
zowe lampy oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia emitują-
ce energię cieplną, urządzenia gazowe do ogrzewania, podgrzewacze 
powietrza, grzejniki na podczerwień, lampowe promienniki podczer-
wieni, panele grzewcze na podczerwień, grzejniki gazowe zewnętrzne, 
gazowe generatory ciepła, ruszty, ruszty elektryczne, gazowe urządze-
nia do gotowania wyposażone w ruszt, paleniska, przenośne kuchenki, 
kuchenki na gaz, kuchenki połączone z pojemnikami na gaz, przenośne 
palniki gazowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i kon-
serwowania, do  żywności i  napojów, urządzenia do  rozpalania grilla, 
grill, grille do gotowania, grille wędzarnie, grille elektryczne do użytku 
na wolnym powietrzu, grille gazowe, grille na węgiel drzewny, urządze-
nia do grillowania, rożna, rożna gazowe, rożna elektryczne, płyty grzej-
ne do gotowania, elektryczne przybory do gotowania, palniki, przeno-
śne palniki gazowe, przenośne toalety, przenośne lodówki .

(111) 335593 (220) 2019 10 25 (210) 506083
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 17
(732) MUsIał WOJCIeCh gRZegORZ PIRanUs 
PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUKCyJnO hanDLOWO UsłUgOWe, 
Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 03 .09 .01, 03 .09 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 1 odczynniki do  badań i  doświadczeń z  zakresu biolo-
gii, chemii, rolnictwa, medycyny, biotechnologii,, 9 sprzęt i  aparatura 
do badań i doświadczeń z zakresu biologii, chemii, rolnictwa, medycy-
ny, biotechnologii, wydawnictwa w  wersji elektronicznej, 35 agencje 
importowo-eksportowe, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), fotokopiowanie, 
prowadzenie sklepu i hurtowni wielobranżowej przez Internet, prowa-
dzenie sklepu i  hurtowni z  wyrobami rzemiosła artystycznego przez 
Internet, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kse-
rograficzne, usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług, usługi 
reklamowe, 41 montaż taśm wideo, obsługa publikacji elektronicznych 
on-line (nieprzesyłalnych), produkcja filmów, produkcja filmów dvd, 
produkcja nagrań video, projekcja filmów, usługi reporterskie, rozpo-

wszechnianie filmów, nagrań DVD, nagrań video, usługi studia nagrań, 
usługi wydawnicze, usługi w zakresie tłumaczeń, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy chemiczne, badania 
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, projektowanie i obsługa stron interneto-
wych, projektowanie i  tworzenie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usłu-
gi doradcze w dziedzinach biologii, rolnictwa, chemii, biotechnologii, 
usługi graficzne, usługi w zakresie reprodukcji komputerowych nośni-
ków informacji, reprodukcja zapisanych nośników informacji .

(111) 335594 (220) 2019 10 26 (210) 506095
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) gasTROna sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KORWIn
(510), (511) 21 pojemniki na napoje, naczynia na napoje, butelki na napo-
je, termoizolacyjne torby i pojemniki na napoje, 32 napoje bezalkoholo-
we, napoje izotoniczne, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 
napoje energetyzujące, mrożone napoje gazowane, toniki jako napoje 
nielecznicze, napoje owocowe niealkoholowe, bezalkoholowe napoje 
niskokaloryczne, koktajle, napoje bezalkoholowe o  smaku piwa, 35 re-
klama, marketing, informacja marketingowa, zaopatrzenie osób trzecich 
w napoje jako sprzedaż towarów (napojów), dostarczanie informacji mar-
ketingowej, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informa-
cji handlowych on-line, handel elektroniczny, mianowicie dostarczanie 
informacji o  produktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, sprzedaż napojów .

(111) 335595 (220) 2019 10 28 (210) 506140
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) UnITOP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amki sUPeRFOODs
(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z sezamu, cia-
sta, ciastka, chałwa, słodycze nielecznicze, cukierki, batoniki, jadal-
ne wafle, artykuły spożywcze ze  zbóż, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, przekąski wieloziarniste, muesli, gotowe przekąski na ba-
zie zbóż, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, wyroby piekarnicze, pieczywo chrupkie, gotowe desery, lody .

(111) 335596 (220) 2019 10 28 (210) 506146
(151) 2020 10 09 (441) 2019 12 30
(732) yUMasOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) y yUMasOFT
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 utrwalane na  nośnikach informacje i  dane, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych .
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(111) 335597 (220) 2019 10 28 (210) 506150
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) yunnan Tobacco International Co ., Ltd, Kunming City (Cn)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC
(540) 

(531) 05 .03 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, podgrzewacze talerzy, regene-
ratory ciepła, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, zapalniczki i  zapalarki, chłodnicze instalacje do  tytoniu, 
urządzenia do  prażenia tytoniu, urządzenia na  gorące powietrze, 
urządzenia elektryczne do  ogrzewania, parowniki, 34 tytoń do  ro-
bienia papierosów, zapalniczki dla palaczy, zapałki, tytoń, papierosy 
elektroniczne, ciekłe roztwory do  użytku w  e-papierosach, środki 
aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, papierosy, koń-
cówki do papierosów, filtry do papierosów .

(111) 335598 (220) 2019 10 29 (210) 506216
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 13
(732) gORBaTIUK naTaLIIa BOhOPLUMe, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOhOPLUMe
(540) 

(531) 03 .07 .19, 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 wyroby ze skóry, sztucznej skóry i  two-
rzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: biżu-
teria, wyroby ze skóry, sztucznej skóry i tworzyw sztucznych .

(111) 335599 (220) 2019 10 30 (210) 506281
(151) 2020 10 13 (441) 2019 12 30
(732) agseR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Zielona góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRTysTyCZna sZKOła ROZWOJU asR
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 opracowywanie programów edukacyjnych, organi-
zowanie gier edukacyjnych, organizowanie imprez o  charakterze 
edukacyjnym i  kulturalnym, organizowanie spotkań z  dziedziny 
edukacji, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych i eduka-
cyjnych, poradnictwo zawodowe w  zakresie edukacji lub kształce-
nia, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie: 
edukacji, pokazów kształcenia praktycznego, nauczania, organizacji 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacji spektakli, 
organizacji wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, pisania scena-
riuszy, nauczania przedszkolnego, publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, rozrywki, organizacji obozów wakacyjnych 
w  zakresie rozrywki, usługi związane z  organizacją wypoczynku, 
usługi związane z wykonywaniem i drukowaniem zdjęć, tworzeniem 

fotoreportaży, sprzedażą książek i  zabawek edukacyjnych, usługi 
w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi studiów, kursów, warsztatów, szkoleń i innych 
pozaszkolnych form kształcenia, organizowanie wystaw dla celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki 
lub edukacji .

(111) 335600 (220) 2019 11 04 (210) 506361
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 27
(732) MeCenaTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maecenate
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .13
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, monety, elementy biżuterii, kamie-
nie szlachetne, przedmioty wykonane z metali szlachetnych: amule-
ty, zawieszki, bransoletki, łańcuszki, kolczyki, dzieła sztuki z  metali 
szlachetnych, krucyfiksy, medaliki, medale, medaliony, sztabki, po-
piersia, posążki, paski do zegarków, statuetki, szpilki ozdobne, spin-
ki do mankietów, różańce, zapięcia o biżuterii, etui na biżuterię, 25 
odzież, 35 pośrednictwo handlowe w obrocie dziełami sztuki, arty-
kułami wyposażenia wnętrz, wyrobami jubilerskimi, odzieżą, sprze-
daż dzieł sztuki w tym prowadzona za pomocą Internetu, sprzedaż 
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, wyrobów jubilerskich, zegar-
ków, metali szlachetnych, pojazdów, odzieży, katalogów, albumów, 
usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawanie i dys-
trybucja materiałów reklamowych, organizacja wystaw i  pokazów 
reklamowych, usługi reklamy w  prasie, radiu, telewizji, w  kinach, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych doręczanie prospektów 
i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, edy-
cja tekstów, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, 
tworzenie baz danych, systematyzacja danych w  komputerowych 
bazach danych, reprezentowanie interesów osób trzecich, zarządza-
nie galeriami oferującymi dzieła sztuki, administrowanie programa-
mi wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu elektronicznego, mia-
nowicie dostarczanie informacji o  produktach za  pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do  celów reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, dekorowanie 
wystaw i  wnętrz galerii, usługi franchizingu, zarządzanie galeriami 
prowadzącymi sprzedaż dzieł sztuki, wyrobów jubilerskich,zegarów, 
zegarków, artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży, pomoc w zarzą-
dzaniu galeriami prowadzącymi sprzedaż dzieł sztuki, artykułów 
wyposażenia wnętrz, wyrobów jubilerskich, odzieży, zegarków, 36 
wycena dzieł sztuki, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, precjo-
zów usługi ubezpieczeniowe w  tym dotyczące dzieł sztuki, usługi 
usługi w  zakresie sponsoringu w  tym sponsoringu twórców, finan-
sowanie działań związanych z organizowaniem szkół artystycznych 
i promowaniem sztuki w różnych kręgach odbiorców, pozyskiwanie 
funduszy na  określone cele i  podział środków finansowych, zbiór-
ki funduszy na  rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych, tworzenie 
funduszu stowarzyszenia i fundacji, 38 transmisja obrazu i dźwięku, 
utrzymywanie serwerów, obsługa portali internetowych,świadcze-
nie usług internetowych, doradztwo w  zakresie tworzenia, wdra-
żania i  nadzoru systemów internetowych, tworzenie i  wdrażanie 
usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, pośrednictwo 
w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie obrotu towarami 
i  usługami przy pomocy przekazu elektronicznego, pośrednictwo 
w  zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu elektronicznego, 
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych, usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe, prezentacja dzieł sztuki, usługi galerii 
sztuki, udostępnianie obiektów i  sprzętu na  potrzeby prezentacji 
sztuki, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacji w dziedzinie 
sztuki, organizowanie targów w  celu prezentacji dzieł sztuki, orga-
nizowanie pokazów mody, 42 wzornictwo przemysłowe, aranżacja 
wnętrz, dekoratorstwo, projektowanie .
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(111) 335601 (220) 2019 11 04 (210) 506400
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) LUDWICZaK Jan aPILanD, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rogaliki staromiejskie prosto z pieca
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 08 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, jagodzianki, makowianki, batony zbożowe i energetycz-
ne, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, rogaliki, 
pizze, chleb, kanapki z parówką [hot dog], świeże parówki w cieście, 
bułki, 35 usługi sprzedaży towarów: wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, bułki, chleb, batony zbożowe i energetyczne, jagodzian-
ki, makowianki, pizze, kanapki z parówką [hot dog], świeże parówki 
w cieście, rurki waflowe (ciastka), jadalne wafle, wafle czekoladowe, 
wafelki (artykuły spożywcze), kremy czekoladowe, kremy bawarskie, 
kremy budyniowe custard (pieczone desery), kremy na bazie kakao 
w  postaci past do  smarowania, kremy na  bazie orzechów, wyroby 
piekarnicze, owoce w polewie czekoladowej, cukierki, cukry, natural-
ne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, 
herbata, kakao, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, 
przyprawy i  dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia, pre-
paraty do  pieczenia i  drożdże, zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związa-
ne z  franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami  
franczyzowymi .

(111) 335602 (220) 2019 11 04 (210) 506418
(151) 2020 10 13 (441) 2019 12 30
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (Us)
(540) (znak słowny)
(540) MeloxiMed
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 

do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335603 (220) 2019 11 04 (210) 506419
(151) 2020 10 13 (441) 2019 12 30
(732) Unilab, LP, Rockville, Maryland (Us)
(540) (znak słowny)
(540) MeloxiMed Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
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ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335604 (220) 2019 11 06 (210) 506496
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) BesTseLLeRs DIsTRIBUTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BooBoo
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, żółty, różowy, jasnoróżowy, fioletowy, 
zielony, pomarańczowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki, 
oliwki nawilżające dla dzieci, preparaty do mycia, mydła, mydła w pły-
nie, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka 
i balsamy do ciała, pasty i płyny do mycia zębów, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, szampony, preparaty do  pielęgnacji włosów, płyny 
i proszki do prania, płyny do płukania, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, 5 żywność dla niemowląt, mleko dla niemowląt, 
mleko w  proszku dla dzieci i  niemowląt, preparaty mineralne, pre-
paraty odżywcze z  mikroelementami dla dzieci, preparaty podno-
szące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, mineralne dodatki do żywności, wzboga-
cając organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, 
odżywcze i  regeneracyjne dodatki do  żywności, suplementy diety, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, guma do żucia z mikro-
elementami do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów lecz-
niczych, cukierki zawierające preparaty witaminowe, soki i  napoje 
dietetyczne, soki i  napoje odżywcze, soki i  napoje regeneracyjne, 
soki i  napoje lecznicze, soki i  napoje podnoszące odporność orga-
nizmu, produkty higieniczne, chusteczki nawilżane antybakteryjne, 
materiały opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt, pielucho-majtki 
dziecięce, 16 czasopisma, gazety, dzienniki, tygodniki, podręczni-
ki i  książki, materiały drukowane, koperty, karty pocztowe, mapy, 
chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze zakładki od  książek, 
fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze, al-
manachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za  wyjątkiem mebli, 
przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszu-
ry informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, pod-
stawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, arty-
kuły z papieru i celulozy do celów sanitarnych, pieluszki jednorazowe 
z papieru lub celulozy, pielucho – majtki z celulozy, wyroby z papieru 
do  użytku domowego, ręczniki papierowe, chusteczki do  nosa pa-
pierowe lub z celulozy, papier toaletowy, śliniaki papierowe, jedno-
razowe maty, podkłady absorbujące z papieru, 28 zabawki, zabawki 
edukacyjne, zabawki dla dzieci i młodzieży, zabawki oraz przyrządy 
do  ćwiczeń pobudzających zmysły, klocki, karty do  gry, układanki, 
puzzle, gry zręcznościowe i  planszowe, grzechotki, karuzele, konie 

na  biegunach, zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, kukiełki, 
lalki szmaciane, misie pluszowe, piłki do  gier, modele do  sklejania, 
hulajnogi dziecięce, zabawki dmuchane, bujawki, rowerki dziecięce, 
chodziki, 29 mleko oraz wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwo-
wane, suszone i  gotowane, konserwy mięsne, warzywne i  mięsno-
-warzywne, dania gotowe przygotowane w  oparciu o  mięsa, drób, 
ryby i owoce morza, produkty nabiałowe i gotowe dania z produk-
tów nabiałowych, zupy i składniki do przyrządzania zup, 30 wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka, chipsy, lody, desery 
lodowe, słodycze, cukierki, gumy rozpuszczalne, gumy do żucia, żel-
ki, wyroby czekoladowe, batony czekoladowe, 32 napoje bezalkoho-
lowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki 
i napoje izotoniczne, soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji 
napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, 
sorbety napoje, syropy do napojów, wody mineralne, wody gazowa-
ne smakowe .

(111) 335605 (220) 2019 11 08 (210) 506588
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowny)
(540) MeDILÂge
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
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ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335606 (220) 2019 11 08 (210) 506589
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDILÂge
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-

niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335607 (220) 2019 11 08 (210) 506590
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDILÂge
(540) 

(591) biały, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
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irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335608 (220) 2019 11 08 (210) 506591
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDILÂge
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-

dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335609 (220) 2019 11 08 (210) 506592
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) Reason and Dignity of Man Ltd, Londyn (gB)
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Rozum i godność Człowieka
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, 
albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania 
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nuta-
mi w  formie drukowanej, arkusze z  wiskozy do  zawijania, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski 
[heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki 
stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny 
do  stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, 
brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowa-
nych, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do  nosa [pa-
pierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcion-
ki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki 
drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, 
dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze 
muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identy-
fikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z  pa-
pieru 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 sztucz-
nego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gli-
ny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], 
fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matry-
ce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina 
do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, 
hektografy, identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce stalowe 
do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka 
płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, 
kartki muzyczne z  życzeniami, kartki z  życzeniami, karton, karton 
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjono-
wania, inne niż do  gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki 
na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kasz-
ty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, kla-
merki, klipsy do  papieru, klawisze do  maszyn do  pisania, klej rybi 
[karuk] do  papieru lub do  użytku domowego, kleje do  materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfi-
katory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papie-
rowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty 
[artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, ko-
rektory w  płynie [artykuły biurowe], korektory w  taśmie [artykuły 
biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, 
kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, 
lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze 
[kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, 
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne 
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do  pieczętowania do  użytku piśmiennego, maszynki do  ostrzenia 
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do in-
troligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania 
wykonane z  krochmalu lub skrobi, materiały do  pisania, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, 
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do  wyściełania] z  papieru 
lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, 
maty papierowe, miseczki na  farby wodne dla artystów, modelina 
polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia 
do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], na-
wilżacze do  powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki 
do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru 
[artykuły biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nie-
tekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, 
obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odci-
skarki do  kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na  książeczki 
czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], oleodruki, ołówki, ołówki na  grafit [ołówki automatyczne], 
ołówki węglowe, opaski na  rękę do  przytrzymywania przyborów 
do  pisania, opaski papierowe na  cygara, opłatki do  pieczętowania, 
osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przy-
rządy 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, taśmy 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 
chiński, tworzywa sztuczne do  modelowania, uchwyty do  kredy, 
uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania do-
kumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotogra-
fii, 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, zakreślacze, 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] .

(111) 335610 (220) 2019 11 08 (210) 506596
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) Unilab, LP, Rockville (Us)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDILÂge
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do  odchudzania, 
preparaty do  golenia, odświeżacze do  ust, środki do  pielęgnacji 
zębów i  jamy ustnej, preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne, 
detergenty do  użytku sanitarnego inne niż do  celów medycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mine-
ralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bak-
teriologiczne do  celów medycznych i  weterynaryjnych, produkty 
biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, bakterio-
bójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produk-
ty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, czopki 
lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, mate-
riały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, 
preparaty bakteryjne do  celów medycznych, balsamy do  użytku 
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, 
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do  ran, kompresy, plastry samoprzylepne, pla-
stry do  celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze 
do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, 
aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, apli-
katory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
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septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory 
do  preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające 
się ze  sztucznych materiałów, bransolety do  celów medycznych, 
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, ban-
daże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki 
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co  celów medycznych, inkubatory dla no-
worodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, 
irygatory do  wstrzykiwań, butelki do  karmienia dzieci i  niemowląt, 
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do le-
ków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gip-
sowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, 
bandaże przepuklinowe, poduszki do  celów leczniczych, przybor-
niki na  instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i  leka-
rzy innych specjalności, rozpylacze do  celów leczniczych, smoczki, 
smoczki do  butelek do  karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki 
do  celów medycznych, strzykawki do  cewki moczowej, strzykawki 
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma-
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki 
do  czyszczenia języka, szczoteczki do  czyszczenia wgłębień ciała, 
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię-
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywa-
nia, okłady z lodu do leczenia obrażeń .

(111) 335611 (220) 2019 11 12 (210) 506674
(151) 2020 10 15 (441) 2020 02 17
(732) RaDUCKI ROBeRT OPIUMe-BIs sPÓłKa CyWILna,  
Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCh!
(540) 

(531) 02 .09 .01, 24 .17 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby jubiler-
skie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne 
i  półszlachetne, zegary, zegarki, obrączki[biżuteria], bransoletki[bi-
żuteria], pierścionki, łańcuszki[biżuteria], medaliony, krzyżyki[biżu-
teria], naszyjniki, spinki do mankietów, zawieszki[biżuteria], sygnety, 
broszki[biżuteria], 35 usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej oraz 
internetowej towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szla-
chetne i  półszlachetne, perły, metale szlachetne i  półszlachetne, 
ich stopy oraz imitacje, zegarki, pudełka na biżuterię i pudełka na ze-
garki, usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, promo-
wanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla 
klientów, marketing handlowy, administrowanie sprzedażą, w  tym 
sprzedażą wysyłkową, usługi zarządzania sprzedażą i bazą klientów, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostęp-
nianie analiz sprzedaży, konsultacje w  zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, informacje na temat metod sprzedaży, za-
rządzanie personelem zajmującym się sprzedażą i  marketingiem, 
organizacja i  obsługa wystaw i  targów w  celach handlowych i  re-
klamowych, usługi badania rynku, 36 usługi agencji nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieru-
chomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa i  wynajem nieruchomo-
ści, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i  handlowych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, mieszkania-
mi, działkami, lokalami użytkowymi i handlowymi, w  tym w zakre-
sie kupna-sprzedaży, zamiany, wynajmu nieruchomości, doradztwo 
w  zakresie nieruchomości, prowadzenie inwestycji kapitałowych 
w  zakresie nieruchomości, wycena biżuterii, 37 naprawa wyrobów 
jubilerskich, polerowanie biżuterii, ponowne oprawianie biżuterii, 
oprawa kamieni szlachetnych, 40 usługi szlifierskie, obróbka metali 
szlachetnych, pozłacanie, posrebrzanie, platerowanie, powlekanie, 
usługi grawerskie w zakresie biżuterii, 43 usługi hotelarskie związa-
ne z  rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem 

w hotelach, motelach, domach wczasowych i  turystycznych, usługi 
gastronomiczne związane z  podawaniem potraw i  napojów w  ba-
rach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, 
przygotowywanie dań na  zamówienie oraz ich  dostawa-katering, 
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów 
na  zlecenie osób trzecich polegająca na  zaopatrzeniu w  żywność 
i napoje, wynajmowanie sali na posiedzenia wyposażonych w sprzęt 
audiowizualny i  teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, do-
konywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, informacja 
o usługach restauracyjnych, organizacja przyjęć weselnych (żywność 
i napoje), przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla tu-
rystów, rezerwacja stolików w  restauracjach, serwowanie jedzenia 
i  napojów, stołówki, usługi barów i  restauracji, usługi kateringowe, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie 
dostarczania napojów .

(111) 335612 (220) 2019 11 13 (210) 506729
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 10
(732) DeJa MaRIa hOLTRaDe eKsPORT-IMPORT, gołków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h hOLTRaDe technologie dentystyczne
(540) 

(591) biały, szary, różowy
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 10 urządzenia stomatologiczne i protetyczne, w tym pro-
tezy dentystyczne, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do  sztucz-
nych zębów, 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych 
i sztucznych szczęk oraz sztucznych zębów, 41 organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń .

(111) 335613 (220) 2019 11 14 (210) 506776
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) PaLUCh łUKasZ MaKsyMILIan, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4WIse
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputero-
wych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania 
naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w  zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie infor-
macji o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednic-
twem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności 
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w In-
ternecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji 
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w  Internecie, hosting ser-
werów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja programów komputerowych i danych inna niż 
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych 
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w  celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramo-
wania w  ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [saas], pisanie 
techniczne, platforma jako usługa [Paas], powielanie programów 
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie 
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie da-
nych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], two-
rzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych na  stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek interne-
towych, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsul-
tacyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, 
usługi w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem 
sprzętu do  przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo prze-
mysłowe .

(111) 335614 (220) 2019 11 14 (210) 506783
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) aUTOMnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeKOMaT
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 26 .01 .01, 24 .17 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty do  sprzedaży, 
automatyczne maszyny dozujące, uruchamiane monetami automa-
ty sprzedające, automaty sprzedające na żetony, maszyny dozujące 
[inne niż automaty sprzedające], 9 automatyczny sprzęt dozujący, 
automatyczne urządzenia dawkujące, mechanizmy uruchamiane 
monetami, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych monetami, 
mechanizmy do  urządzeń uruchamianych żetonami, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne zespoły kontrolno-
-sterujące dostępem, elektryczne lub elektroniczne moduły kon-
trolno-sterujące, zdalne, elektryczne lub elektroniczne stanowiska 
kontrolno-sterujące, urządzenia do wydawania reszty w monetach, 
firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie), oprogramo-
wanie do sterowania maszynami, 35 wynajem dystrybutorów auto-
matycznych, wynajem automatów sprzedających na monety, wyna-
jem automatów sprzedających na karty, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w  zakresie następujących towarów: dystrybutory automa-
tyczne, automaty do  sprzedaży, automatyczne maszyny dozujące, 
uruchamiane monetami automaty sprzedające, automaty sprzeda-
jące na żetony, maszyny dozujące [inne niż automaty sprzedające], 
automatyczny sprzęt dozujący, automatyczne urządzenia dawku-
jące, mechanizmy uruchamiane monetami, mechanizmy do  urzą-
dzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych żetonami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne lub 
elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, zdalne, elektryczne lub 
elektroniczne stanowiska kontrolno-sterujące, urządzenia do wyda-
wania reszty w  monetach, firmware (oprogramowanie wbudowa-
ne w  urządzenie), oprogramowanie do  sterowania maszynami, 37 
naprawa i  konserwacja automatów sprzedających, usługi instalacji 

automatów sprzedających, usługi czyszczenia automatów sprzeda-
jących, udzielanie informacji związanych z  naprawą, konserwacją, 
instalacją i czyszczeniem automatów sprzedających .

(111) 335615 (220) 2019 11 17 (210) 506840
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMg sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aMg
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi agencji 
mieszkaniowych, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w  spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, wycena nierucho-
mości, usługi wynajmu nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi .

(111) 335616 (220) 2019 11 17 (210) 506844
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMg DeVeLOPMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMg DeVeLOPMenT
(540) 

(591) szary, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .07 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownic-
two], budowa budynków na  zamówienie, usługi w  zakresie wyko-
nywania robót budowlanych, wykonywanie prac remontowo-bu-
dowlanych, wznoszenie budynków mieszkalnych i  przemysłowych, 
usługi doradcze w zakresie budowania .

(111) 335617 (220) 2019 11 17 (210) 506847
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMg ReaL esTaTe sPÓłKa aKCyJna, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aMg ReaL esTaTe
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi agencji 
mieszkaniowych, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w  spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, wycena nierucho-
mości, usługi wynajmu nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi .

(111) 335618 (220) 2019 11 17 (210) 506850
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) aMg ReIT sPÓłKa aKCyJna, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aMg ReIT
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
wynajem nieruchomości własnych, zarządzanie nieruchomościami 
własnymi, wynajem nieruchomości dzierżawionych, zarządzanie 
nieruchomościami dzierżawionymi, pośrednictwo w  obrocie nieru-
chomości .
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(111) 335619 (220) 2019 11 18 (210) 506892
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) VOBRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Brodnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JaMaJKa
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  czekoladowe, słodycze, czeko-
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w  czekoladzie, 
wafle i  wafelki, batony, chałwa, napoje na  bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne 
pianki w czekoladzie, lody .

(111) 335620 (220) 2019 11 18 (210) 506895
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) VOBRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaMaJKa
(540) 

(591) niebieski, zielony, brązowy, biały
(531) 05 .01 .12, 05 .07 .06, 08 .01 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i  czekoladowe, słodycze, czeko-
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w  czekoladzie, 
wafle i  wafelki, batony, chałwa, napoje na  bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne 
pianki w czekoladzie, lody .

(111) 335621 (220) 2019 11 18 (210) 506897
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) saKURa UDOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uki green
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, 
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, 
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa 
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus 
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziem-
niaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, 
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadal-
ne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrob-
nione ziarna sezamu, dania orientalne na bazie mięsa i nabiału, ryb, 
owoców morza, warzyw oraz owoców, owoce morza w  tempurze, 
ryby w tempurze, krewetki w tempurze, kalmary w tempurze, małże 
w tempurze, grzyby w tempurze, warzywa w tempurze,, 35 sprzedaż 
hurtowa i  detaliczna, w  tym sprzedaż za  pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych, doradztwo w  sprawach działalności go-
spodarczej, organizowanie targów i  wystaw w  celach handlowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spo-
żywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów 
spożywczych, usługi organizowania programów lojalnościowych, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i  prowadzenie 
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 43 

usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, stołówki, catering i  obsługa przyjęć, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowy-
waniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa .

(111) 335622 (220) 2019 11 18 (210) 506898
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) saKURa UDOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uki
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, 
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, 
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa 
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus 
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziem-
niaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, 
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadal-
ne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrob-
nione ziarna sezamu, dania orientalne na bazie mięsa i nabiału, ryb, 
owoców morza, warzyw oraz owoców, owoce morza w  tempurze, 
ryby w tempurze, krewetki w tempurze, kalmary w tempurze, małże 
w tempurze, grzyby w tempurze, warzywa w tempurze,, 35 sprzedaż 
hurtowa i  detaliczna, w  tym sprzedaż za  pośrednictwem Internetu 
artykułów spożywczych, doradztwo w  sprawach działalności go-
spodarczej, organizowanie targów i  wystaw w  celach handlowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spo-
żywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów 
spożywczych, usługi organizowania programów lojalnościowych, 
reklama za  pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i  prowadzenie 
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 43 
usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, stołówki, catering i  obsługa przyjęć, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowy-
waniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa .

(111) 335623 (220) 2019 11 18 (210) 506899
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) saKURa UDOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UKi UKi
(540) 

(591) czerwony, fioletowy, jasnoszary, niebieskim, 
pomarańczowym, różowym, zielonym, żółtym, ciemnoszarym
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do  przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, 
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, 
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa 
konserwowe, mięso i  ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus 
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krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziem-
niaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w  proszku, 
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadal-
ne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrob-
nione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i  wystaw w  celach handlowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, in-
formacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za  po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, 39 dostawa żywności i napo-
jów, 43 usługi restauracyjne i  usługi gastronomiczne, kawiarnie, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, catering i  obsługa 
przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przy-
gotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie  .

(111) 335624 (220) 2019 11 19 (210) 506925
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 07
(732) segaFReDO ZaneTTI POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selezione aRaBICa VeLLUTaTO e aROMaTICO 100% aRaBICa 
MIsCeLa DI CaFFÈ In gRanI intensità
(540) 

(591) biały, zielony, brązowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 24 .17 .02, 11 .03 .04, 05 .07 .27, 26 .11 .08, 26 .04 .07
(510), (511) 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i na-
poje na bazie kawy, kawa mielona .

(111) 335625 (220) 2019 11 20 (210) 506959
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) nURManOV geORgy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pielmień fastfood rosyjski
(540) 

(591) granatowy
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 30 pierożki, ravioli, 43 bary, stołówki, restauracje .

(111) 335626 (220) 2019 11 20 (210) 506967
(151) 2020 10 12 (441) 2020 01 27
(732) COsMO gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mono
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 baza podkładowa do  paznokci, baza pod lakier, emalie 
do paznokci, lakier podkładowy do paznokci, lakiery do paznokci, lakie-
ry termiczne, brokat do paznokci, cyrkonie do dekoracji paznokci, kalko-
manie do ozdabiania paznokci, korektory do lakieru do paznokci, lakier 
w aerozolu do dekoracji paznokci, proszki do zdobienia paznokci, mate-
riały na powłoki do paznokci, materiały na powłoki do paznokci u rąk, 
podkłady do  paznokci, powłoki do  nadawania kształtu paznokciom 
u rąk, preparaty do odbudowy ubytków paznokcia lub budowy przedłu-
żania paznokcia, preparaty kosmetyczne do przyspieszenia schnięcia la-
kieru na paznokciach, tworzywa sztuczne utwardzone światłem do wy-
twarzania sztucznych paznokci, żele do tworzenia powłok lakierowych 
na paznokciach, naklejane ozdoby do paznokci, proszki do nadawania 
kształtu sztucznym paznokciom, pyłki brokatowe do paznokci, sztucz-
ne paznokcie i inne preparaty, które można nanieść na paznokcie, tipsy, 
utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, żel kolorowy do paznokci, 
żele do  przedłużania paznokci, aceton do  usuwania lakierów do  pa-
znokci, folie do  usuwania lakierów, tasiemka samoprzylepna do  usu-
wania lakieru z paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze 
lakieru do paznokci [kosmetyki], emulsje do wzmacniania paznokci, kre-
my do paznokci, nielecznicze balsamy do stosowania na paznokcie, od-
żywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], oliwki do paznokci, paski 
do paznokci, preparaty do oczyszczania paznokci, preparaty do odtłusz-
czania paznokci, preparaty do  polerowania paznokci, płyny do  uszla-
chetniania powierzchni lakierów do paznokci, produkty do regeneracji 
paznokci, preparaty do  pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne 
wzmacniające paznokcie, rozjaśniacze do  paznokci, kosmetyki do  pa-
znokci, krem do  skórek wokół paznokci, odżywki do  paznokci, olejek 
do skórek wokół paznokci, płyny do manicure i pedicure, środki do osu-
szania powierzchni paznokcia przed lakierowaniem, środki do pielęgna-
cji paznokci sztucznych i naturalnych, środki do usuwania skórek wokół 
paznokcia, wzmacniacze do paznokci, żele do usuwania skórek, gaziki 
do celów kosmetycznych, oliwka do naskórka, produkty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, waciki do celów kosmetycznych .

(111) 335627 (220) 2019 11 20 (210) 506985
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) gaJDaMOWICZ anna DanUTa aRChITeKCI IDeI,  
Rabowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aI aRChITeKCI IDeI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe .
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(111) 335628 (220) 2019 12 13 (210) 508042
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) Cerioti holding s .a ., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaUFaLI naM KOnsUMenCI LaUR KOnsUMenTa 2019 
VIFOn For Today since 1963 PRaŻynKI KReWeTKOWe łagODne 
TaoTao słodko-Pikantny sos Chili Wyśmienicie smakują ze słodko-
Pikantnym sosem Chili TaoTao shRIMP CRIsPs
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, jasnobrązowy, 
złoty, brązowy, szary
(531) 08 .07 .08, 03 .09 .16, 11 .03 .10, 19 .07 .99, 11 .03 .11, 26 .04 .02, 
26 .01 .16, 24 .05 .01, 25 .01 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków, chrup-
ki ziemniaczane, prażynki, prażynki krewetkowe, 30 słone i  słodkie 
przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy, chipsy kukurydziane, wy-
roby piekarnicze, paluszki, precelki, przyprawy w płynie, sosy, sosy 
dodatki smakowe, ryż i  potrawy na  bazie ryżu, makaron i  potrawy 
na bazie makaronu ryżowego, chipsy ryżowe, prażynki ryżowe, pra-
żynki ryżowe krewetkowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, także 
za pośrednictwem sieci Internet słonych i słodkich przekąsek .

(111) 335629 (220) 2019 12 13 (210) 508044
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) ŹReBIeC TOMasZ LOng LIFe, Korczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) normotech
(540) 

(591) czarny, niebieski, różowy, pomarańczowy, fioletowy, 
granatowy, biały
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 urządzenia do oddychania inne niż do użytku medycz-
nego, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, 
elektroniczne symulatory sportowe do treningu [sprzęt komputero-
wy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], elektroniczne 
symulatory sportowe do treningu, generatory gazu do celów labo-
ratoryjnych, generatory gazu i powietrza do eksperymentów nauko-
wych w laboratoriach, hiperbaryczne komory tlenowe nie do celów 
medycznych, urządzenia do  diagnozy [w  celach naukowych], 10 
hiperbaryczne komory tlenowe do  celów medycznych, koncentra-
tory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dole-
gliwości płucnych, aparatura medyczna do  leczenia chorób układu 
oddechowego, aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, 
generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem, 

aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do ćwi-
czeń do celów medycznorehabilitacyjnych, 41 doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu fizycznego, udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu treningowego, usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, usługi treningowe siłowe i poprawiające kon-
dycję, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  treningu sportowego, 
doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, fitness kluby, nadzoro-
wanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie zajęć 
poprawiających kondycję fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia 
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w  zakresie zajęć sportowych, 
trenowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fi-
zyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i  sprzętu dla ćwiczeń 
grupowych, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi fitness klu-
bów, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi klubów zdrowia 
i  sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia i  klubów sprawności 
fizycznej [fitness klub], usługi klubów zdrowia [fitness], usługi szko-
leniowe w  zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi 
trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
usługi trenerskie w  zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie 
w  zakresie sportu, usługi w  zakresie treningu sprawności fizycznej, 
wynajmowanie obiektów sportowych, 44 wypożyczanie komór de-
kompresyjnych (hiperbarycznych), wynajem sprzętu do  celów me-
dycznych, usługi medyczne .

(111) 335630 (220) 2019 12 13 (210) 508047
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) Cerioti holding s .a ., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaUFaLI naM KOnsUMenCI LaUR KOnsUMenTa VIFOn 
For Todey since 1963 PRaŻynKI KReWeTKOWe PIKanTne OsTRe 
TaoTao słodko-Pikantny sos Chili Wyśmienicie smakują ze słodko-
Pikantnym sosem Chili TaoTao hOT shRIMP CRIsPs
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, brązowy, fioletowy, pomarańczowy, 
jasnobrązowy, zielony, żółty, złoty
(531) 08 .07 .08, 11 .03 .05, 03 .09 .16, 05 .09 .15, 19 .07 .99, 11 .03 .11, 
24 .05 .01, 26 .04 .02, 25 .01 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków, chrup-
ki ziemniaczane, prażynki, prażynki krewetkowe, 30 słone i  słodkie 
przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy, chipsy kukurydziane, wy-
roby piekarnicze, paluszki, precelki, przyprawy w płynie, sosy, sosy 
dodatki smakowe, ryż i  potrawy na  bazie ryżu, makaron i  potrawy 
na bazie makaronu ryżowego, chipsy ryżowe, prażynki ryżowe, pra-
żynki ryżowe krewetkowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, także 
za pośrednictwem sieci Internet słonych i słodkich przekąsek .

(111) 335631 (220) 2019 12 14 (210) 508065
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) VaLVeX sPÓłKa aKCyJna, Jordanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VaLVeX
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(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01
(510), (511) 6 metalowe: przedłużacze, złączki regulowane, złączki pro-
ste, złączki do wodomierzy, złączki wkrętne, złączki wkrętne redukcyjne, 
złączki nakrętno-wkrętne, złączki nakrętno-wkrętne redukcyjne, złącz-
ki kolankowe, kolanka wkrętne, kolanka nakrętne redukcyjne, kolanka 
nakrętno-wkrętne, kolanka ustalone, trójniki, trójniki wkrętne, trójniki 
nakrętne, trójniki nakrętno-wkrętno-nakrętne, trójniki wykrętno-nakręt-
no-wykrętne, trójniki wykrętno-nakrętno-nakrętne, trójniki wkretno-
-nakrętne, trójniki ustalone płaskie, trójniki ustalone kątowe, czwórniki 
wkrętne, czwórniki nakrętne, czwórniki wkrętne redukcyjne, czwórniki 
wkrętno-nakretno-wykrętno-nakrętne, czwórniki wkrętno-nakrętno-
-nakrętno-nakrętne redukcyjne, złącza do instalacji z rurami wielowar-
stwowymi, złącza złączek i rur uszczelniane uszczelkami gumowymi dla 
rur wielowarstwowych, metalowa galanteria łazienkowa: uchwyty pół-
ek i luster, akcesoria metalowe do łazienek: uchwyty na ręczniki, uchwy-
ty do papieru toaletowego, uchwyty na szczotki łazienkowe, dwuzłączki 
do  gazu, metalowe przewody do  gazu, 11 baterie toaletowe, baterie 
wannowe, baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie na-
tryskowe, zawory kulowe, zawory regulacyjne, zawory regulacyjno-od-
cinające, zawory wodne, zawory wodne wypływowe, zawory wodne 
wypływowe ze złączką, złączki z tworzywa do zaworów wypływowych 
wodnych ze złączką, nakrętki złączki z tworzywa do zaworów wypływo-
wych wodnych ze złączką, zawory zwrotne, zawory wodne przelotowe, 
zawory kątowe, zawory odcinające, zawory spustowe, korki do zaworów 
przelotowych, zawory przelotowe proste, zawory przelotowe skośne, 
automatyczne zawory odpowietrzające, głowice do zaworów wodnych, 
grzybki do głowic zaworów wodnych, głowice suwakowe do baterii i za-
worów wodnych, uchwyty do głowic suwakowych, głowice do zaworów 
parowych, pokrętła do zaworów przelotowych, kurki wypływowe, kur-
ki przelotowe trójdrogowe, kurki spustowe ze złączką, kurki spustowe 
ze złączką i zaślepką, kurki gazowe, termostatyczne zawory grzejnikowe, 
zawory grzejnikowe proste, zawory grzejnikowe kątowe, głowice do za-
worów grzejnikowych, pokrętła do zaworów grzejnikowych, kolektory 
do  instalacji centralnego ogrzewania, korki nakrętne i  nakrętki do  in-
stalacji centralnego ogrzewania, rozdzielacze do instalacji centralnego 
ogrzewania, różnicowe regulatory ciśnienia do  instalacji centralnego 
ogrzewania, grzejniki centralnego ogrzewania, filtry do wody .

(111) 335632 (220) 2019 12 14 (210) 508067
(151) 2020 10 13 (441) 2020 01 27
(732) VaLVeX sPÓłKa aKCyJna, Jordanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VaLVeX
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 6 metalowe: przedłużacze, złączki regulowane, złącz-
ki proste, złączki do  wodomierzy, złączki wkrętne, złączki wkrętne 
redukcyjne, złączki nakrętno-wkrętne, złączki nakrętno-wkrętne 
redukcyjne, złączki kolankowe, kolanka wkrętne, kolanka nakrętne 
redukcyjne, kolanka nakrętno-wkrętne, kolanka ustalone, trójniki, 
trójniki wkrętne, trójniki nakrętne, trójniki nakrętno-wkrętno-nakręt-
ne, trójniki wykrętno-nakrętno-wykrętne, trójniki wykrętno-nakręt-
no-nakrętne, trójniki wkretno-nakrętne, trójniki ustalone płaskie, 
trójniki ustalone kątowe, czwórniki wkrętne, czwórniki nakrętne, 
czwórniki wkrętne redukcyjne, czwórniki wkrętno-nakretno-wy-
krętno-nakrętne, czwórniki wkrętno-nakrętno-nakrętno-nakrętne 
redukcyjne, złącza do  instalacji z  rurami wielowarstwowymi, złącza 
złączek i rur uszczelniane uszczelkami gumowymi dla rur wielowar-
stwowych, metalowa galanteria łazienkowa: uchwyty półek i luster, 

akcesoria metalowe do  łazienek: uchwyty na  ręczniki, uchwyty 
do papieru toaletowego, uchwyty na szczotki łazienkowe, dwuzłącz-
ki do gazu, metalowe przewody do gazu, 11 baterie toaletowe, ba-
terie wannowe, baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, 
baterie natryskowe, zawory kulowe, zawory regulacyjne, zawory 
regulacyjno-odcinające, zawory wodne, zawory wodne wypływowe, 
zawory wodne wypływowe ze złączką, złączki z tworzywa do zawo-
rów wypływowych wodnych ze złączką, nakrętki złączki z tworzywa 
do  zaworów wypływowych wodnych ze  złączką, zawory zwrotne, 
zawory wodne przelotowe, zawory kątowe, zawory odcinające, za-
wory spustowe, korki do zaworów przelotowych, zawory przelotowe 
proste, zawory przelotowe skośne, automatyczne zawory odpowie-
trzające, głowice do zaworów wodnych, grzybki do głowic zaworów 
wodnych, głowice suwakowe do baterii i zaworów wodnych, uchwy-
ty do głowic suwakowych, głowice do zaworów parowych, pokrętła 
do zaworów przelotowych, kurki wypływowe, kurki przelotowe trój-
drogowe, kurki spustowe ze złączką, kurki spustowe ze złączką i za-
ślepką, kurki gazowe, termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory 
grzejnikowe proste, zawory grzejnikowe kątowe, głowice do zawo-
rów grzejnikowych, pokrętła do zaworów grzejnikowych, kolektory 
do instalacji centralnego ogrzewania, korki nakrętne i nakrętki do in-
stalacji centralnego ogrzewania, rozdzielacze do instalacji centralne-
go ogrzewania, różnicowe regulatory ciśnienia do instalacji central-
nego ogrzewania, grzejniki centralnego ogrzewania, filtry do wody .

(111) 335633 (220) 2019 12 14 (210) 508068
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) nanOO PRInTeRs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nanoo
(540) 

(591) zielony, niebieski, granatowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 01 .13 .15, 26 .13 .25, 26 .05 .04
(510), (511) 2 atrament do  drukarek atramentowych, wkłady atra-
mentowe pełne do drukarek, tonery do drukarek, 9 drukarki, plotery .

(111) 335634 (220) 2019 12 16 (210) 508096
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) sUshI FaCTORy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Robakowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ChaPsLUnCh
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, zapako-
wane zestawy gotowe do spożycia z mięsem, warzywami bądź owocami 
morza, artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze ja-
dalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziem-
niaków, owocowe i  ziemniaczane chipsy, pasztety z  wątróbki, wyroby 
gotowane i mrożone zawierające drób, zakąski mięsne, serowe, warzyw-
ne, owocowe, ziemniaczane, jajeczne, 30 gotowe dania z ryżem, gotowe 
dania z makaronem, zapakowane zestawy gotowe do spożycia z ryżem, 
z makaronem, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwa-
rzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby 
cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztar-
da, ketchup, majonez, przyprawy, sosy do  sałatek, paszteciki, mrożone 
kanapki zawierające drób, pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, 
makaronowe, czekoladowe, z  muesli, przekąski-słodycze, zwierające 
ziarna, orzechy, owoce, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, 35 usługi w za-
kresie administrowania: barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami 
turystycznymi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, 
restauracjami samoobsługowymi, stołówkami, pensjonatami, usługi: do-
radztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, reklamy, organiza-
cja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama korespondencyjna, doradztwo gospodarcze związane 
z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi 
sprzedaży towarów: produkty i  wyroby żywnościowe, w  szczególności 
gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, zapakowane zestawy go-
towe do spożycia z mięsem lub warzywami bądź owocami morza, goto-
we dania z ryżem, gotowe dania z makaronem, zapakowane zestawy go-
towe do spożycia z ryżem lub z makaronem, artykuły i wyroby spożywcze 
pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i  gotowane owoce 
i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery, 
mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła, zupy, 
owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków, owocowe 
i ziemniaczane chipsy, pasztety z wątróbki, pasztety, kawa, herbata, ka-
kao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje 
na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzan-
ki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, 
ketchup, majonez, przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, wyroby goto-
wane i mrożone zawierające drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: owoce 
i  warzywa, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoholowe, 
wody mineralne, gazowane i niegazowane, soki i napoje owocowe, wa-
rzywne, syropy i preparaty do produkcji napojów, piwo .

(111) 335635 (220) 2019 12 17 (210) 508162
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) gLOBaL TRaDe POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ II sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaMPLanD
(540) 

(591) szary, czerwony, niebieski, zielony
(531) 05 .01 .01, 06 .01 .02, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 4 paliwa gazowe, gazy do ogrzewania, gazy do oświetlania, 
naboje z gazem, gazy do użytku przy gotowaniu, gazy do użytku jako pa-
liwo, gazy płynne do stosowania do celów domowych, gaz propanowy 
sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, 6 butle gazowe (metalo-
we), butle metalowe do przechowywania paliw, pojemniki na paliwo płyn-
ne metalowe, butle metalowe na gaz, 11 sprzęt do oświetlania, elementy 
oświetleniowe, latarki, latarnie kempingowe, lampy kempingowe, oświe-
tlenie zewnętrzne, gazowe lampy oświetleniowe, urządzenia grzewcze, 
urządzenia emitujące energię cieplną, urządzenia gazowe do ogrzewania, 
podgrzewacze powietrza, grzejniki na podczerwień, lampowe promien-
niki podczerwieni, panele grzewcze na  podczerwień, grzejniki gazowe 
zewnętrzne, gazowe generatory ciepła, ruszty, ruszty elektryczne, gazo-
we urządzenia do  gotowania wyposażone w  ruszt, opiekacze gazowe, 
paleniska, przenośne kuchenki, kuchenki na  gaz, kuchenki połączone 
z pojemnikami na gaz, przenośne palniki gazowe, sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i  konserwowania, do  żywności i  napojów, 
urządzenia do rozpalania grilla, grill, grille do gotowania, grille wędzarnie, 
grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, grille gazowe, grille 
na węgiel drzewny, urządzenia do grillowania, rożna, rożna gazowe, rożna 
elektryczne, płyty grzejne do gotowania, elektryczne przybory do goto-
wania, palniki, przenośne palniki gazowe, przenośne toalety, przenośne 
lodówki, 21 przybory kuchenne, grille kempingowe, kuchenne przybory 
używane przy grillach domowych, szczypce do grilla, widelce do grilla, 
łopatki do  grillowania, skrobaki do  grilla [artykuły czyszczące], szczotki 
do czyszczenia grillów, formy aluminiowe, przybory kuchenne z silikonu, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, przybory kuchenne 
lub do gospodarstwa domowego, przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, lodówki przenośne nieelektryczne, przenośne pojemniki 
chłodnicze (nieelektryczne), uniwersalne przenośne pojemniki do użyt-
ku domowego, przenośne zestawy do gotowania do użytku na wolnym 
powietrzu, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: pa-
liwa gazowe, gazy do ogrzewania, gazy do oświetlania, naboje z gazem, 
gazy do użytku przy gotowaniu, gazy do użytku jako paliwo, gazy płynne 
do stosowania do celów domowych, gaz propanowy sprzedawany w bu-

tlach do użytku w palnikach, butle gazowe (metalowe), butle metalowe 
do przechowywania paliw, pojemniki na paliwo płynne metalowe, butle 
metalowe na gaz, sprzęt do oświetlania, elementy oświetleniowe, latar-
ki, latarnie kempingowe, lampy kempingowe, oświetlenie zewnętrzne, 
gazowe lampy oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia emitu-
jące energię cieplną, urządzenia gazowe do ogrzewania, podgrzewacze 
powietrza, grzejniki na  podczerwień, lampowe promienniki podczer-
wieni, panele grzewcze na podczerwień, grzejniki gazowe zewnętrzne, 
gazowe generatory ciepła, ruszty, ruszty elektryczne, gazowe urządzenia 
do gotowania wyposażone w ruszt, opiekacze gazowe, paleniska, prze-
nośne kuchenki, kuchenki na  gaz, kuchenki połączone z  pojemnikami 
na gaz, przenośne palniki gazowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia do roz-
palania grilla, grill, grille do gotowania, grille wędzarnie, grille elektryczne 
do użytku na wolnym powietrzu, grille gazowe, grille na węgiel drzewny, 
urządzenia do grillowania, rożna, rożna gazowe, rożna elektryczne, pły-
ty grzejne do  gotowania, elektryczne przybory do  gotowania, palniki, 
przenośne palniki gazowe, przenośne toalety, przenośne lodówki, przy-
bory kuchenne, grille kempingowe, kuchenne przybory używane przy 
grillach domowych, szczypce do grilla, widelce do grilla, łopatki do gril-
lowania, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], szczotki do czyszczenia 
grillów, formy aluminiowe, przybory kuchenne z silikonu, zastawa stoło-
wa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
lodówki przenośne nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodnicze 
(nieelektryczne), uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowe-
go, przenośne zestawy do gotowania do użytku na wolnym powietrzu, 
administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o pro-
duktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  celów rekla-
mowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radio-
wa, telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych, promocja 
sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrze-
ni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych .

(111) 335636 (220) 2019 12 17 (210) 508163
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) gLOBaL TRaDe POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ II sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr Jack
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały, szary, jasnoszary, niebieski, żółty, beżowy
(531) 02 .01 .15, 14 .07 .06, 09 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 8 przepychacze do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
ręczne przybory higieniczne, pompki ręczne, narzędzia ręczne, na-
rzędzia ręczne budowlane, do  naprawy i  konserwacji, 21 przepy-
chaczki do czyszczenia odpływu, przepychacze do toalet, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, przybory toaletowe, przybory kuchenne, przybory 
do  użytku w  gospodarstwie domowym, narzędzia do  czyszczenia, 
ręczne, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia .

(111) 335637 (220) 2019 12 19 (210) 508253
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) Vinex-slavyantsi aD, slavyantsi (Bg)
(540) (znak słowny)
(540) DaMasCena
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina .

(111) 335638 (220) 2019 12 23 (210) 508405
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) UZDROWIsKO UsTKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBICZ & FRIenDs
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 11 .01 .01, 26 .11 .03, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, lecznicze 
napary, oleje, napoje, leki, borowina, kąpiele lecznicze, 36 organi-
zacja zbiórek pieniężnych, 41 konferencje organizowanie i  prowa-
dzenie, udostępnianie obiektów i  sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, 43 hotele, pensjonaty, usługi w zakresie posiłków, zakwa-
terowania, stołówki, usługi barowe, kawiarniane, restauracyjne, 44 
sanatoria, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja 
medyczna, usługi pielęgniarskie .

(111) 335639 (220) 2019 12 23 (210) 508408
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 24
(732) DIPanI aMIT PRaKash, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIDeRhOFF
(510), (511) 21 patelnie do  naleśników, podkładki pod garnek, prze-
siewacze, sokownik nieelektryczny, wkłady na  sztućce, trzepaczki, 
durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, 
deski do  krojenia chleba, pojemnik na  chleb, miseczki, miski, miski 
ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, przy-
bory kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, dzbanki, dzbanki 
do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, formy do piecze-
nia, foremki do  ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, 
frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, naczy-
nia, nieelektryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki do użytku 
domowego, dozowniki do  mydła, grille kuchenne, sitka do  herbaty, 
pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do  herbaty, imbryki nieelek-
tryczne, kosze na śmieci, młynki do kawy ręczne, otwieracze do bu-
telek, wyciskacze do  owoców nieelektryczne do  celów domowych, 
patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, 
solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy do czosnku 
jako sprzęt kuchenny, przybory do  użytku w  gospodarstwie domo-
wym, dozowniki ręczników papierowych metalowe, salaterki, sita 

jako przybory gospodarstwa domowego, sitka do zaparzania herbaty, 
spryskiwacze, sitka do herbaty, tace do użytku domowego, tarki jako 
sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, 
ceramika do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa, kubki 
porcelanowe, serwis do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwy-
ty na  papier toaletowy, uchwyty na  kuchenne ręczniki papierowe, 
stojak na papier toaletowy, przybory kuchenne z silikonu, dozowniki 
do mydła, zestawy do przypraw, tygielki, rondelki, spryskiwacze, ręcz-
ne rozdrabniacze do żywności, garnki do mleka, termosy na jedzenie, 
naczynia do  podgrzewania potraw, wyciskacze do  czosnku, patera 
na owoce, suszarki do naczyń-ociekacze, korkociągi, tłuczki do mięsa, 
brytfanny, deski do krojenia do kuchni, czajniczki do herbaty, czajniki 
nieelektryczne, kosze na chleb, garnki, garnki do gotowania na parze .

(111) 335640 (220) 2019 12 19 (210) 508409
(151) 2020 10 16 (441) 2020 03 30
(732) BROnIeK aLeKsanDRa PROFessIOnaL engLIsh, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOR LegaL eagLes eXCLUsIVeLy
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 03 .07 .19, 03 .07 .01, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe 
[programy], programy komputerowe do pobrania, oprogramowanie 
edukacyjne, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplika-
cje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, e-booki, 
książki audio, programy komputerowe, nośniki informacji [elektrycz-
ne lub elektroniczne], pliki multimedialne do  pobrania, urządzenia 
i  przyrządy do  nauczania, aplikacje komputerowe do  pobrania, 
aplikacje do  pobrania na  smartfony, 41 nauczanie i  szkolenia, na-
uczanie języków obcych, tłumaczenia, edukacja językowa, szkolenia 
edukacyjne, usługi edukacyjne związane z  nauką języków obcych, 
kursy językowe, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opraco-
wywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych, organizacja szkoleń, prowadzenie 
kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych interneto-
wych, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publika-
cji elektronicznych związanych z  nauką języków, nie  do  pobrania, 
prowadzenie kursów nauki na  odległość, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacje multimedialne, wypożyczanie publikacji 
drukowanych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, usługi pisania blogów, 42 oprogramowanie 
jako usługa (saas), hosting edukacyjnych treści multimedialnych .

(111) 335641 (220) 2019 12 26 (210) 508430
(151) 2020 10 13 (441) 2020 02 10
(732) BaZyChOWsKI MIChał nOX eVenT, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nOX
(510), (511) 20 skrzynie, skrzynie niemetalowe, niemetalowe konte-
nery transportowe, pojemniki niemetalowe do  transportu, skrzynki 
z zamkiem niemetalowe, 37 instalacja sprzętu audiowizualnego, usłu-
gi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów oświetlenio-
wych, instalacja urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń oświetleniowych, wyposażanie wnętrz pomiesz-
czeń firmowych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalowanie wy-
posażenia budynków, naprawa i konserwacja urządzeń multimedial-
nych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa lub 
konserwacja maszyn i  urządzeń rozrywkowych, 41 usługi związane 
z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, impre-
zy taneczne, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez 
rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez 
tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, prowadzenie imprez 
rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, usługi imprez 
muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, pre-
zentacja imprez rozrywkowych na  żywo, planowanie i  przeprowa-
dzanie imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, obsługa 
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gości na  imprezach rozrywkowych, organizacja rozrywki na  imprezy 
urodzinowe, doradztwo w  zakresie planowania imprez specjalnych, 
usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjal-
nych, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych 
za pośrednictwem sieci online i Internetu, usługi miksowania muzyki, 
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozryw-
ki w  postaci nagranej muzyki, usługi artystów estradowych świad-
czone przez muzyków, rozrywka, usługi rozrywkowe, organizowanie 
rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja o rozrywce, rozryw-
ka z udziałem muzyki, usługi rozrywkowe na żywo, usługi w zakresie 
organizacji rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, 
organizowanie rozrywki wizualnej i  muzycznej, usługi rozrywkowe 
w  postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe z  udzia-
łem grup muzycznych, rozrywka w  postaci występów tanecznych 
na żywo, świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępnianie sprzętu 
rozrywkowego, oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie 
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, przygotowywanie efektów spe-
cjalnych w celach rozrywkowych, udostępnianie sprzętu do karaoke, 
wypożyczanie sprzętu do dyskotek, wypożyczanie sprzętu do oświe-
tlania sceny, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego .

(111) 335642 (220) 2019 12 30 (210) 508578
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) MagnOLIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lubsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunny sMILe Magnolia’s
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .03 .13, 26 .05 .01, 26 .05 .06, 26 .05 .08, 26 .05 .18
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, także odtłuszczone, owocowe, 
chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane i  owocowe, galaretki owo-
cowe, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, płatki ziemniaczane, 
orzechy preparowane, orzechy arachidowe, migdały, orzechy arachi-
dowe preparowane, migdały spreparowane, skórki owocowe, 30 ba-
toniki zbożowe wysokoproteinowe, batony zbożowe i energetyczne, 
batony lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie także broszki, chipsy 
jako produkty zbożowe, ciasta, ciasta także na ciastka i wyroby mącz-
ne, ciastka, ciastka ryżowe, gofry, herbatniki, herbatniki petit-beurre, 
herbatniki słodowe, kisze, krakersy, marcepan, muesli, orzechowe 
wyroby cukiernicze, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pieczywo im-
birowe również piernik, placki, pomadki jako cukierki, potrawy i żyw-
ność na bazie mąki, pralinki, produkty żywnościowe z ciasta, przeką-
ski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski wykonane z mąki ryżowej, 
ptifurki jako ciasteczka, słodycze: cukierki, galaretki, do ssania i jako 
ozdoby choinkowe, ozdoby choinkowe jadalne, suchary, tarty, tarty 
z  owocami, tortille, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze także 
na bazie migdałów i orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wyroby z kakao-wszystkie wcześniej wymienione 
z  wyłączeniem lodów, innych mrożonych deserów, past do  smaro-
wania chleba, mąki do  pieczenia, mieszanek do  przygotowywania 
ciast, przypraw, sosów, sosów sałatkowych i dressingów, majonezu, 
aromatów do żywności, makaronu .

(111) 335643 (220) 2020 01 04 (210) 508701
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PLayInBIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słodka grażyna 100% ekologiczny sok jabłkowy nFC Biummy 
naTURe FOOD sOK 100% BIO JaBłKOWy nFC 100 % eKO

(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, czarny, biały, czerwony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 01 .15 .21, 05 .07 .13, 26 .13 .25, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 
05 .03 .13, 26 .01 .03, 29 .01 .15
(510), (511) 32 sok jabłkowy ekologiczny nFC .

(111) 335644 (220) 2020 01 04 (210) 508702
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PLayInBIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wytrawny Darek 100% ekologiczny sok jabłkowy nFC 
Biummy naTURe FOOD sOK 100% BIO JaBłKOWy nFC 100% eKO
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 01 .15 .21, 05 .03 .13, 05 .07 .13, 25 .01 .15, 26 .01 .03, 
26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 sok jabłkowy ekologiczny nFC .

(111) 335645 (220) 2020 01 04 (210) 508703
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PLayInBIO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zakręcony Bolek 100% ekologiczny sok jabłkowy nFC 
Biummy naTURe FOOD sOK 100% BIO JaBłKOWy nFC 100% eKO
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 01 .15 .21, 05 .03 .13, 05 .07 .13, 25 .01 .15, 26 .01 .03, 
26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 sok ekologiczny jabłkowy nFC .

(111) 335646 (220) 2020 01 07 (210) 508768
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) OBaRa słaWOMIR LeXUs KanCeLaRIa PRaWna,  
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lex§us LeXUs KanCeLaRIa PRaWna
(540) 

(531) 26 .01 .17, 26 .01 .19, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 24 .17 .25
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(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, 45 usługi prawne, bieżąca obsługa prawna przedsię-
biorstw, usługi prawne dla osób fizycznych .

(111) 335647 (220) 2020 01 10 (210) 508892
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) ChMIeL MaRZena JOLanTa, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomóż sobie Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa
(540) 

(591) niebieski, granatowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 usługi organizacji i  prowadzenia: konferencji, sympo-
zjów, warsztatów, seminariów i  szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, 
terapeutów i pedagogów, usługi kształcenia praktycznego, usługi do-
radztwa zawodowego, usługi instruktażu, usługi klubów zdrowia, usługi 
związane z kulturą fizyczną, usługi publikacji tekstów (innych niż rekla-
mowe), edukacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruk-
taż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie wypoczynku, 
usługi doradztwa i  poradnictwa pedagogicznego, sport i  fitness, 44 
prowadzenie usług w  zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji 
funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii 
manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych 
i  rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi 
przychodni rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjo-
terapii i fizykoterapii, usługi w zakresie wypożyczania artykułów i sprzę-
tu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane 
z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki 
zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi doradz-
twa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w  zakresie 
zdrowia, informacja w zakresie zdrowia, rehabilitacji .

(111) 335648 (220) 2020 01 13 (210) 508909
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 06
(732) g .L . group Italia s .r .l ., Reggio emilia (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sushiko
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 43 usługi barów i  restauracji, usługi w  zakresie bankie-
tów, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i  napojów, usługi w  zakresie przygotowywania 
dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos .

(111) 335649 (220) 2020 01 13 (210) 508944
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) łyga eMILIan, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUTUsIe
(510), (511) 29 soki owocowe i  warzywne do  gotowania (ekstrakty), 
przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki warzywne, sa-
łatki owocowe, kompoty owocowe, sosy do sałatek, owoce i warzy-
wa konserwowane, suszone i  gotowane, pikle, składniki warzywne 
do  sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, bakalie 
i  ich mieszanki, skórki z owoców kandyzowane, chipsy na bazie wa-
rzyw, chipsy na bazie owoców, daktyle, migdały preparowane, orze-
chy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki, pest-
ki słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, 30 przekąski z pieczywa 
chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane w czekola-

dzie, draże kukurydziane, draże kukurydziane w czekoladzie, chrup-
ki serowe, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i czekoladowe, 
wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki mączne, pieczy-
wo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne do  ciast, suchary, 
tarty, wafle suche, wafle przekładane, torty i torciki waflowe, waflowe 
rurki i rożki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, 
bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, 
czekoladki z  orzechami, czekoladki z  bakaliami, galaretki owocowe 
jako słodycze, lody, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła prze-
tworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek .

(111) 335650 (220) 2020 01 13 (210) 508946
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) ZaMOJsKa agnIesZKa, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) złota reneta
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina wzmacniane, wina sto-
łowe, wina deserowe, wina musujące, wina naturalnie musujące .

(111) 335651 (220) 2020 01 13 (210) 508947
(151) 2020 10 28 (441) 2020 07 13
(732) łyga eMILIan, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUITUsIe
(510), (511) 29 soki owocowe i  warzywne do  gotowania (ekstrakty), 
przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki warzywne, sałatki 
owocowe, kompoty owocowe, sosy do sałatek, owoce i warzywa kon-
serwowane, suszone i gotowane, pikle, składniki warzywne do sporzą-
dzania zup, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, bakalie i ich mieszanki, 
skórki z owoców kandyzowane, chipsy na bazie warzyw, chipsy na ba-
zie owoców, daktyle, migdały preparowane, orzechy preparowane, 
orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki, pestki słonecznika, oleje 
i tłuszcze jadalne, masło, 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki 
kukurydziane, chrupki kukurydziane w czekoladzie, draże kukurydziane, 
draże kukurydziane w  czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, 
płatki śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty zbożo-
we, wyroby cukiernicze i  czekoladowe, wyroby piekarnicze i  ciastkar-
skie, mąka i mieszanki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, 
ozdoby jadalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, 
torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, cukierki, cu-
kierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, 
karmelki, pomadki, pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki z baka-
liami, galaretki owocowe jako słodycze, lody, napoje na bazie czekolady, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła 
suszone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek .

(111) 335652 (220) 2020 01 14 (210) 509022
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) sZyManKIeWICZ KaCPeR ManUKa CLOThIng COMPany, 
nowy Tomyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManUKa clothing company
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 



158 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2021

26 .04 .09, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia 
dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, 
odzież do  spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, 
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie odzieży, usługi 
sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie odzieży .

(111) 335653 (220) 2020 01 15 (210) 509045
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) IOnITe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Oleśnica (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .03 .23, 26 .07 .25, 26 .11 .10, 27 .05 .23
(510), (511) 9 akumulatory do  pojazdów, akumulatory do  pojazdów 
elektrycznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, akumulatory sa-
mochodowe, akumulatory zapłonowe, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia elektryczności, banki energii, baterie, baterie akumulatoro-
we litowe, baterie do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, 
baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, 
baterie litowo-jonowe, baterie słoneczne, baterie zapłonowe, dodat-
kowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów 
elektrycznych, jednostki zasilania [baterie], kompensacyjne ładowarki 
baterii, ładowarki, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla aku-
mulatorów, ładowarki do  akumulatorów do  pojazdów silnikowych, 
ładowarki do baterii, ładowarki do samochodów elektrycznych, łado-
warki przenośne, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa paliwowe, ogni-
wa słoneczne, pudełka na baterie, skrzynki akumulatorowe, skrzynki 
na baterie, stacje dokujące, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, 
terminale bateryjne, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycz-
nych, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej, urządzenia podgrzewające baterie, zasilacze prą-
du stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], zestawy baterii, 
aparatura do kondycjonowania energii, aparatura i urządzenia do kon-
trolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania elektrycz-
ności, elektroniczne konwertery częstotliwości do silników elektrycz-
nych dużej prędkości, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne 
regulatory mocy, elektryczne przemienniki częstotliwości, inwertery 
elektryczne, przemiennik częstotliwości, przemienniki [inwertery], 
regulatory napięcia do pojazdów, urządzenia do sterowania prądem 
elektrycznym, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], bate-
rie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku 
domowego, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania 
energii elektrycznej ze  słońca, panele słoneczne, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do  analizy, oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie pośredniczące, oprogramowanie systemowe i  do  wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie zwią-
zane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, wbudo-
wane oprogramowanie, stoiska do  przeprowadzania badań, stoiska 
do przeprowadzania testów, urządzenia do monitorowania napięcia, 
urządzenia do testowania baterii, sterowniki elektroniczne, urządzenia 
do sterowania energią elektryczną .

(111) 335654 (220) 2020 01 15 (210) 509046
(151) 2020 10 15 (441) 2020 03 02
(732) IOnITe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IOnITe
(540) 

(531) 26 .03 .23, 26 .07 .25, 26 .11 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .23
(510), (511) 9 akumulatory do  pojazdów, akumulatory do  pojazdów 
elektrycznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, akumulatory sa-
mochodowe, akumulatory zapłonowe, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia elektryczności, banki energii, baterie, baterie akumulatoro-
we litowe, baterie do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, 
baterie elektryczne, baterie elektryczne do  pojazdów, baterie litowe, 
baterie litowo-jonowe, baterie słoneczne, baterie zapłonowe, dodat-
kowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów 
elektrycznych, jednostki zasilania [baterie], kompensacyjne ładowarki 
baterii, ładowarki, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla aku-
mulatorów, ładowarki do  akumulatorów do  pojazdów silnikowych, 
ładowarki do baterii, ładowarki do samochodów elektrycznych, łado-
warki przenośne, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa paliwowe, ogni-
wa słoneczne, pudełka na  baterie, skrzynki akumulatorowe, skrzynki 
na baterie, stacje dokujące, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, 
terminale bateryjne, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycz-
nych, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej, urządzenia podgrzewające baterie, zasilacze prą-
du stałego i  zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], zestawy baterii, 
aparatura do kondycjonowania energii, aparatura i urządzenia do kon-
trolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania elektrycz-
ności, elektroniczne konwertery częstotliwości do  silników elektrycz-
nych dużej prędkości, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne 
regulatory mocy, elektryczne przemienniki częstotliwości, inwertery 
elektryczne, przemiennik częstotliwości, przemienniki [inwertery], 
regulatory napięcia do  pojazdów, urządzenia do  sterowania prądem 
elektrycznym, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], bate-
rie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku 
domowego, fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania 
energii elektrycznej ze  słońca, panele słoneczne, oprogramowanie 
i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, oprogramowanie do  sztucznej 
inteligencji do  analizy, oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie pośredniczące, oprogramowanie systemowe i  do  wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie związane 
z  podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, wbudowane 
oprogramowanie, stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do prze-
prowadzania testów, urządzenia do monitorowania napięcia, urządze-
nia do testowania baterii, sterowniki elektroniczne, urządzenia do ste-
rowania energią elektryczną .

(111) 335655 (220) 2020 01 16 (210) 509106
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) haLL-RenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) haLL-RenT
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 26 .05 .01, 26 .05 .12, 
26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 25 .07 .21, 24 .17 .01
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich hal namioto-
wych, 39 wynajmowanie magazynów jako hal namiotowych, 43 wy-
pożyczanie namiotów .

(111) 335656 (220) 2020 01 17 (210) 509121
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) MeDTeCh POLsKa ZWIĄZeK PRaCODaWCÓW,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MedTech Polska
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, ad-
ministrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza danych 
biznesowych, analiza trendów biznesowych i marketingowych, prace 
biurowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania 
konsumenckie, analizy ekonomiczne do  celów działalności gospo-
darczej, analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty 
statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjalistyczne 
doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji i  zarządzania działal-
nością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami 
gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu transakcji 
handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwo-
ju, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w  zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w  zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, dostarczanie informacji handlowych, usługi w  zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i  gospodarczego, usłu-
gi pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w  sprzedaży szkoleń, 
konferencji, warsztatów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udo-
stępniania informacji o  działalności gospodarczej, organizowanie 
targów i  wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie ofert produk-
tów szkoleniowych i edukacyjnych, prezentowanie ofert produktów 
medycznych, prezentowanie ofert usług medycznych, sprzedaż de-
taliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie informacji handlo-
wych, informacja o  ww . usługach, 41 edukacja, edukacyjne usługi 
doradcze, informacja o edukacji, nauczanie, usługi i aktywności edu-
kacyjne, organizacja i  prowadzenie szkoleń, kursów edukacyjnych, 
kursów korespondencyjnych, nauczania indywidualnego, prezenta-
cji, warsztatów, sesji prywatnych, spotkań, zajęć, seminariów, sympo-
zjów, konferencji, także w małych grupach, udostępnianie informacji 
o  zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i  szkolenia 
edukacyjnego i  zawodowego, organizowanie i  prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, usługi edukacji elektronicznej i infor-
macji w zakresie zapewnienia edukacji i szkoleń za pośrednictwem 
cyfrowych materiałów audio i  audiowizualnych oraz informacje 
na bazie tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków 
elektronicznych, publikacja i dystrybucja prac kreowanych, zawiera-
jących informacje będące kombinacją materiałów audio, wizualnych 
i tekstów pisanych oraz ich kombinacji w postaci dokumentów, pu-
blikacji, broszur, arkuszy informacyjnych, wiadomości tekstowych, 
wiadomości audio i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie 
publikacji elektronicznych prac kreowanych zawierających teksty, 
obrazy, materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich  kombinacje 
w postaci multimediów, książek elektronicznych, magazynów elek-
tronicznych, periodyków, broszur elektronicznych, elektronicznych 
materiałów reklamowo-promocyjnych, publikacji elektronicznych, 
ulotek elektronicznych, broszur elektronicznych, wszystkie w  po-
staci elektronicznej do dystrybucji elektronicznej w formatach elek-
tronicznych i na nagranych nośnikach, usługi publikacji druków pa-
pierowych, publikowanie prac tekstowych i graficznych, materiałów 
edukacyjnych, książek, magazynów, periodyków, broszur, ulotek, 
tematycznych arkuszy informacyjnych, dystrybucja druków papiero-

wych, wszystkie wyżej wymienione dla szkoleń informacyjnych, edu-
kacyjnych i zawodowych w zakresie biznesu, zarządzania, konsulta-
cji i doradztwa, usługi wydawnicze, 42 badania naukowe, naukowe 
i  techniczne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, przemysłowa 
analiza i badanie towarów oraz usług, usługi w zakresie nauki, prace 
badawczo-rozwojowe w  zakresie produktów i  usług medycznych, 
analizy, badania i  rozwój biochemiczny, projektowanie i opracowy-
wanie technologii medycznej, opracowywanie nowych technologii 
dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie medycznej apa-
ratury diagnostycznej, usługi w  zakresie opracowywania metod 
testowania, prace badawczo-rozwojowe w  dziedzinie medycznej, 
farmaceutycznej i biotechnologicznej, badania i rozwój w dziedzinie 
preparatów diagnostycznych, usługi w zakresie analizy danych tech-
nicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do użytku z technologią medyczną, usługi projektowania, 
doradztwo medyczne, udzielanie porad w  dziedzinie technologii 
medycznych i nauk medycznych, doradztwo związane z badaniami 
i  rozwojem w  dziedzinie lecznictwa, medyczne badania naukowe, 
usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, laboratoria me-
dyczne, badania naukowe do  celów medycznych, programowanie 
komputerów w dziedzinie medycyny, badania biologiczne, badania 
kliniczne i  badania medyczne, badania naukowe w  dziedzinie me-
dycyny społecznej, badania naukowe do  celów medycznych w  za-
kresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji nauko-
wych w  dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, udzielanie 
informacji na  temat badań medycznych i  naukowych w  dziedzinie 
farmaceutyków i badań klinicznych, udostępnianie platformy inter-
netowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycz-
nych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie 
i wybór ofert usług medycznych, udostępnianie platformy interneto-
wej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług 
medycznych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji 
handlowych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezen-
tacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klientów 
detalicznych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań 
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, 
ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, wydawanie certyfikatów 
twórcom innowacyjnych towarów i usług, prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usłu-
gi świadczone przez laboratoria naukowe, informacja o powyższych 
usługach, informacja o ww . usługach .

(111) 335657 (220) 2020 01 17 (210) 509123
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) MeDTeCh POLsKa ZWIĄZeK PRaCODaWCÓW,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedTech POLanD
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama 
korespondencyjna, reklama online za  pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, zarządzanie w  działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, ad-
ministrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza danych 
biznesowych, analiza trendów biznesowych i marketingowych, prace 
biurowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania 
konsumenckie, analizy ekonomiczne do  celów działalności gospo-
darczej, analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty 
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statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjalistyczne 
doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pomoc i  usługi w  zakresie organizacji i  zarządzania działal-
nością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami 
gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu transakcji 
handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwo-
ju, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w  zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w  zakresie analizy bizne-
sowej, doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w  zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w  zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, dostarczanie informacji handlowych, usługi w  zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i  gospodarczego, usługi 
pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, kon-
ferencji, warsztatów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostęp-
niania informacji o działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i  ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie ofert produktów szkolenio-
wych i edukacyjnych, prezentowanie ofert produktów medycznych, 
prezentowanie ofert usług medycznych, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, udostępnianie informacji handlowych, informacja 
o ww . usługach, 41 edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja 
o  edukacji, nauczanie, usługi i  aktywności edukacyjne, organizacja 
i prowadzenie szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów koresponden-
cyjnych, nauczania indywidualnego, prezentacji, warsztatów, sesji 
prywatnych, spotkań, zajęć, seminariów, sympozjów, konferencji, 
także w  małych grupach, udostępnianie informacji o  zarządzaniu, 
biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i  szkolenia edukacyjnego 
i  zawodowego, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, usługi edukacji elektronicznej i informacji w zakre-
sie zapewnienia edukacji i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych ma-
teriałów audio i  audiowizualnych oraz informacje na  bazie tekstów 
za  pośrednictwem Internetu, za  pomocą środków elektronicznych, 
publikacja i dystrybucja prac kreowanych, zawierających informacje 
będące kombinacją materiałów audio, wizualnych i tekstów pisanych 
oraz ich  kombinacji w  postaci dokumentów, publikacji, broszur, ar-
kuszy informacyjnych, wiadomości tekstowych, wiadomości audio 
i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie publikacji elektro-
nicznych prac kreowanych zawierających teksty, obrazy, materiały au-
dio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje w postaci multimediów, 
książek elektronicznych, magazynów elektronicznych, periodyków, 
broszur elektronicznych, elektronicznych materiałów reklamowo-
-promocyjnych, publikacji elektronicznych, ulotek elektronicznych, 
broszur elektronicznych, wszystkie w postaci elektronicznej do dys-
trybucji elektronicznej w  formatach elektronicznych i na nagranych 
nośnikach, usługi publikacji druków papierowych, publikowanie prac 
tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych, książek, magazy-
nów, periodyków, broszur, ulotek, tematycznych arkuszy informacyj-
nych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione 
dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie 
biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi wydawnicze, 42 
badania naukowe, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, usługi 
w zakresie nauki, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów 
i usług medycznych, analizy, badania i rozwój biochemiczny, projek-
towanie i  opracowywanie technologii medycznej, opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, projektowanie i opracowywa-
nie medycznej aparatury diagnostycznej, usługi w zakresie opracowy-
wania metod testowania, prace badawczo-rozwojowe w  dziedzinie 
medycznej, farmaceutycznej i  biotechnologicznej, badania i  rozwój 
w dziedzinie preparatów diagnostycznych, usługi w zakresie analizy 
danych technicznych, projektowanie i  opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do  użytku z  technologią medyczną, usługi 
projektowania, doradztwo medyczne, udzielanie porad w dziedzinie 
technologii medycznych i  nauk medycznych, doradztwo związane 
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania 
naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, labo-
ratoria medyczne, badania naukowe do celów medycznych, progra-
mowanie komputerów w dziedzinie medycyny, badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne, badania naukowe w dziedzi-
nie medycyny społecznej, badania naukowe do  celów medycznych 
w zakresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji nauko-
wych w  dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, udzielanie 

informacji na  temat badań medycznych i  naukowych w  dziedzinie 
farmaceutyków i  badań klinicznych, udostępnianie platformy inter-
netowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycz-
nych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie 
i wybór ofert usług medycznych, udostępnianie platformy interneto-
wej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i  wybór ofert usług 
medycznych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji 
handlowych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezen-
tacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klientów 
detalicznych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań 
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, 
ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, wydawanie certyfikatów 
twórcom innowacyjnych towarów i usług, prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usłu-
gi świadczone przez laboratoria naukowe, informacja o powyższych 
usługach, informacja o ww . usługach .

(111) 335658 (220) 2020 01 17 (210) 509129
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) MeDTeCh POLsKa ZWIĄZeK PRaCODaWCÓW,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MedTech Poland
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama 
korespondencyjna, reklama online za  pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, zarządzanie w  działalności handlowej, administrowanie dzia-
łalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, ad-
ministrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza danych 
biznesowych, analiza trendów biznesowych i marketingowych, prace 
biurowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania 
konsumenckie, analizy ekonomiczne do  celów działalności gospo-
darczej, analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty 
statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjalistyczne 
doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, pomoc i  usługi w  zakresie organizacji i  zarządzania działal-
nością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami 
gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu transakcji 
handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwo-
ju, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w  zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w  zakresie analizy bizne-
sowej, doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w  zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w  zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, dostarczanie informacji handlowych, usługi w  zakresie 
specjalistycznego doradztwa handlowego i  gospodarczego, usługi 
pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, kon-
ferencji, warsztatów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostęp-
niania informacji o działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i  ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie ofert produktów szkolenio-
wych i edukacyjnych, prezentowanie ofert produktów medycznych, 
prezentowanie ofert usług medycznych, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, udostępnianie informacji handlowych, informacja 
o ww . usługach, 41 edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja 
o  edukacji, nauczanie, usługi i  aktywności edukacyjne, organizacja 
i prowadzenie szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów koresponden-
cyjnych, nauczania indywidualnego, prezentacji, warsztatów, sesji 
prywatnych, spotkań, zajęć, seminariów, sympozjów, konferencji, 
także w  małych grupach, udostępnianie informacji o  zarządzaniu, 
biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i  szkolenia edukacyjnego 
i  zawodowego, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, usługi edukacji elektronicznej i informacji w zakre-
sie zapewnienia edukacji i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych ma-
teriałów audio i  audiowizualnych oraz informacje na  bazie tekstów 
za  pośrednictwem Internetu, za  pomocą środków elektronicznych, 
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publikacja i dystrybucja prac kreowanych, zawierających informacje 
będące kombinacją materiałów audio, wizualnych i tekstów pisanych 
oraz ich  kombinacji w  postaci dokumentów, publikacji, broszur, ar-
kuszy informacyjnych, wiadomości tekstowych, wiadomości audio 
i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie publikacji elektro-
nicznych prac kreowanych zawierających teksty, obrazy, materiały au-
dio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje w postaci multimediów, 
książek elektronicznych, magazynów elektronicznych, periodyków, 
broszur elektronicznych, elektronicznych materiałów reklamowo-
-promocyjnych, publikacji elektronicznych, ulotek elektronicznych, 
broszur elektronicznych, wszystkie w postaci elektronicznej do dys-
trybucji elektronicznej w  formatach elektronicznych i na nagranych 
nośnikach, usługi publikacji druków papierowych, publikowanie prac 
tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych, książek, magazy-
nów, periodyków, broszur, ulotek, tematycznych arkuszy informacyj-
nych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione 
dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie 
biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi wydawnicze, 42 
badania naukowe, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, usługi 
w zakresie nauki, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów 
i usług medycznych, analizy, badania i rozwój biochemiczny, projek-
towanie i  opracowywanie technologii medycznej, opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, projektowanie i opracowywa-
nie medycznej aparatury diagnostycznej, usługi w zakresie opracowy-
wania metod testowania, prace badawczo-rozwojowe w  dziedzinie 
medycznej, farmaceutycznej i  biotechnologicznej, badania i  rozwój 
w dziedzinie preparatów diagnostycznych, usługi w zakresie analizy 
danych technicznych, projektowanie i  opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do  użytku z  technologią medyczną, usługi 
projektowania, doradztwo medyczne, udzielanie porad w dziedzinie 
technologii medycznych i  nauk medycznych, doradztwo związane 
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania 
naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, labo-
ratoria medyczne, badania naukowe do celów medycznych, progra-
mowanie komputerów w dziedzinie medycyny, badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne, badania naukowe w dziedzi-
nie medycyny społecznej, badania naukowe do  celów medycznych 
w zakresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji nauko-
wych w  dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, udzielanie 
informacji na  temat badań medycznych i  naukowych w  dziedzinie 
farmaceutyków i  badań klinicznych, udostępnianie platformy inter-
netowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycz-
nych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie 
i wybór ofert usług medycznych, udostępnianie platformy interneto-
wej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i  wybór ofert usług 
medycznych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji 
handlowych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezen-
tacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klientów 
detalicznych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, 
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań 
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, 
ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, wydawanie certyfikatów 
twórcom innowacyjnych towarów i usług, prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usłu-
gi świadczone przez laboratoria naukowe, informacja o powyższych 
usługach, informacja o ww . usługach .

(111) 335659 (220) 2020 01 20 (210) 509218
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 02
(732) ŻaKOWsKI MaCIeJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dreamair
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne 
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi biura tu-
rystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi doradztwa turystycz-
nego i informacji turystycznej, organizacja wiz podróżnych, paszpor-
tów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, 
pilotowanie, rezerwacja miejsc na  podróż, rezerwacja transportu, 
transport pasażerski, usługi transportu na  wycieczki ze  zwiedza-
niem, wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawi-
gacyjnych, usługi w  zakresie organizowania transportu dla wycie-

czek, transport powietrzny, organizowanie rejsów, organizowanie 
transportu osobowego na  rzecz osób trzecich za  pośrednictwem 
aplikacji, transport lotniczy, hol szybowców, loty patrolowe i wido-
kowe, przewóz osób, loty pokazowe, loty promocyjno-reklamowe, 
41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi 
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy symulatorów, dystrybucja filmów, informacja o impre-
zach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi roz-
rywkowe, planowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie zawodów 
sportowych, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, działalność 
sportowa i kulturalna związana z lotnictwem, działalność edukacyj-
na związana z lotnictwem, udostępnianie sprzętu do skoków spado-
chronowych, usługi fotografii lotniczej .

(111) 335660 (220) 2020 01 20 (210) 509244
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 27
(732) CeBULa TOMasZ 4TeChTOOLs, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4tech tools
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 27 .07 .21, 26 .05 .04, 26 .07 .25, 29 .01 .12, 
27 .01 .01, 27 .01 .02
(510), (511) 1 rozpuszczalniki do lakieru, rozpuszczalniki do farb, octa-
ny stosowane jako rozpuszczalniki przemysłowe, preparaty chemicz-
ne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki do zmywania żywic 
czułych na światło, rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych pro-
cesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane 
podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do gumy [inne niż 
do użytku domowego], preparaty czyszczące na bazie rozpuszczalni-
ków do usuwania tłuszczu podczas procesów wytwarzania, rozpusz-
czalniki do użytku w aerozolach, kleje [klejenie], środki klejące, kleje 
w sprayu, preparaty do klejenia, substancje do usuwania klejów, kleje 
konstrukcyjne do użytku motoryzacyjnego, gumowy klej do reperacji 
opon pneumatycznych, kleje z tworzyw sztucznych [nie do celów pa-
pierniczych lub domowych], mieszanki klejące na bazie żywic epoksy-
dowych przeznaczone do zastosowań przemysłowych, kleje przewo-
dzące [inne niż do użytku domowego lub z artykułami papierniczymi], 
kleje termotopliwe [inne niż do artykułów papierniczych lub do użyt-
ku domowego], kleje do połączeń metal-metal [inne niż do materia-
łów piśmiennych lub użytku domowego], mieszanki uszczelniające 
[chemiczne] do uszczelniania silników, chemiczne mieszanki uszczel-
niające, preparaty chemiczne do uszczelniania, szczeliwa [chemikalia] 
do uszczelniania powierzchni, kleje przemysłowe do użytku w powle-
kaniu i uszczelnianiu, kleje przemysłowe do użytku w obróbce metali, 
klej żywiczno-spirytusowy do celów przemysłowych, mieszanki kleją-
ce na bazie żywic epoksydowych, kleje z żywicy syntetycznej do użyt-
ku przemysłowego, mieszanki żywic i  wypełniaczy do  użytku jako 
kleje [inne niż do artykułów papierniczych lub użytku domowego], po-
limery do stosowania przy wytwarzaniu klejów, kleje poliuretanowe, 2 
preparaty hamujące rdzę, środki zapobiegające rdzy, powłoki zabez-
pieczające przed rdzą, preparaty do obróbki powierzchni metalowych 
w celu ochrony przed rdzą, preparaty do zabezpieczania metali przed 
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rdzą, substancje zapobiegające powstawaniu rdzy do  nakładania 
na powierzchnie metalowe, smary przeciwrdzewne, smary antykoro-
zyjne, rozpuszczalniki do ponownego lakierowania pojazdów, 3 środki 
czyszczące, środki do  czyszczenia rąk, preparaty do  usuwania rdzy, 
preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, papierowe ręczniki 
do rąk nasączone środkami czyszczącymi, środki czyszczące, aerozole 
czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do kamie-
nia, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, preparaty czyszczą-
ce do samochodów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 
preparaty do  usuwania klejów, 4 smary, smary przemysłowe, smary 
samochodowe, smary uniwersalne, smary w sprayu, smary penetrują-
ce korozję, mineralne oleje smarowe, samochodowe mieszanki sma-
rujące, 35 usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Inter-
netu w zakresie następujących towarów: chemia techniczna, produkty 
w  spray-u, rozpuszczalniki, kleje, pasy czyszczące, narzędzia ręczne, 
narzędzia pneumatyczne, narzędzia wiercące i skrawające, odzież ro-
bocza i  ochronna, akcesoria lakiernicze, kubki, wałki, kombinezony, 
narzędzia ścierne, papiery ścierne na rzep, papiery na rolkach, narzę-
dzia tnące, tarcze do ciecia i szlifowania, elementy złączne (normalia), 
narzędzia pomiarowe, wyposażenie warsztatów .

(111) 335661 (220) 2020 01 22 (210) 509332
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 09
(732) KULesZa MIChał saLesysTeMs, elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salesysTeMs sPRZeDaŻ seRWIs WDROŻenIa
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .04 .01, 
26 .04 .04, 26 .04 .09, 26 .07 .20, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .09
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu komputerowego, maszyn i wyposa-
żenia biurowego, urządzeń fiskalnych i rejestrujących, 37 instalowa-
nie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, maszyn biuro-
wych i urządzeń fiskalnych i rejestrujących .

(111) 335662 (220) 2020 01 22 (210) 509351
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) BOŻyK gaBRIeLa, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blokforms
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież mę-
ska, odzież w  stylu sportowym, chusty [odzież], czapki, kapelusze, 
apaszki [chustki], bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, blezery, 
bluzki, bluzki z  krótkimi rękawami, bluzy sportowe, body [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], garnitury, dżinsy, golfy [odzież], halki 
[odzież], kamizelki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszulki bez rękawów, koszulki z  krótkim rękawem, krótkie 
spodnie, kurtki [odzież], kurtki bez rękawów, legginsy, minispód-
niczki, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], piżamy, płaszcze, 
podkoszulki, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, 
spodnie, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, topy [odzież], 
t-shirty z krótkim rękawem, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet .

(111) 335663 (220) 2020 01 22 (210) 509352
(151) 2020 10 16 (441) 2020 04 20
(732) PRasK agnIesZKa, Wrocław (PL);
RUDy MaRTa, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saInT MOTh
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, skóry zwierzęce, torby gimnastycz-
ne, plecaki, torebki, aktówki, tekstylne torby na zakupy, torby plażowe, 

torby na  zakupy z  doczepionymi kółkami, torby szkolne [z  paskiem 
na ramię], podróżne torby na ubranie, pasy do bagażu, walizki, toreb-
ki na biodra [nerki], małe damskie torebki bez rączki, walizki z kółkami, 
bagaż, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na klucze, port-
fele na karty kredytowe, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], 
kosmetyczki bez wyposażenia, parasole, przeciwsłoneczne parasole, 
uprzęże, obroże dla zwierząt, wyroby rymarskie, 25 odzież, apaszki, ban-
dany na szyję, bielizna, bluzy, kostiumy kąpielowe, bikini, fartuchy, getry, 
koszule, podkoszulki, T-shirty z krótkim rękawem, tuniki, sukienki dam-
skie, swetry, krawaty, okrycia wierzchnie [odzież], rajstopy, rękawiczki, 
nakrycia głowy, daszki, opaski na głowę [odzież], nauszniki [odzież], sza-
liki, szale, obuwie, wkładki do obuwia, paski do butów, obuwie plażo-
we, sandały, pantofle domowe .    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335664 (220) 2020 01 27 (210) 509497
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 27
(732) Bodegas y Vinedos de aguirre s .a ., santiago (CL)
(540) (znak słowny)
(540) aLMa De ChILe
(510), (511) 33 wina .

(111) 335665 (220) 2020 01 29 (210) 509601
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) POłUKaRD seBasTIan, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIgeR MOTO
(540) 

(531) 03 .01 .04, 03 .01 .16, 24 .01 .09, 24 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojazdami 
nowymi i używanymi, dostarczanie informacji za pośrednictwem In-
ternetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży w zakre-
sie części samochodowych, aukcje samochodowe, 39 wynajem sa-
mochodów, organizowanie wynajmu samochodów, usługi wynajmu 
pojazdów samochodowych, usługi agencji rezerwującej wynajem 
samochodów, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, 
udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, 
udzielanie informacji o  samochodach do  wynajęcia za  pośrednic-
twem Internetu, wypożyczanie samochodów, rezerwacja wypoży-
czanych samochodów, usługi w  zakresie wypożyczania samocho-
dów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych .

(111) 335666 (220) 2020 01 29 (210) 509606
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) sOs MUsIC ReMIgIUsZ TRaWIŃsKI I WOJCIeCh ZagUła 
sPÓłKa JaWna, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sos music
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz 
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firm, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketin-
gowych na rzecz osób trzecich, organizowanie wystaw i targów w ce-
lach biznesowych i promocyjnych, usługi w zakresie promocji, rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, promocja serii filmów na rzecz 
osób trzecich, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, organizowanie promocji imprez mających 
na  celu pozyskiwanie funduszy na  cele dobroczynne, usługi rekla-
my politycznej, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii społecznych, 41 produkcja telewizyjna, 
produkcja przedstawień, produkcja filmów, produkcja sztuk, produk-
cja widowisk, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja konkursów 
talentów, produkcja programów telewizyjnych, produkcja filmów 
wideo, produkcja studiów filmowych, produkcja przedstawień te-
atralnych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja spektakli 
scenicznych, produkcja sztuk scenicznych, produkcja teleturniejów 
telewizyjnych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja kon-
certów muzycznych, produkcja programów komediowych, produk-
cja widowisk na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja 
tematycznych programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych 
programów telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych do  tele-
wizji, produkcja filmów w  celach rozrywkowych, usługi w  zakresie 
produkcji widowisk, produkcja programów telewizyjnych na  żywo, 
wystawianie produkcji w zakresie lekkiej rozrywki, produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, pro-
dukcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, 
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na  profesjo-
nalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowa-
dzanych na  seminariach zawodowych, usługi w  zakresie produkcji 
widowisk na żywo, produkcja pokazów rewiowych przed publiczno-
ścią na żywo, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach 
rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych na żywo do ce-
lów edukacyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci 
telewizji, organizowanie festiwali, prowadzenie festiwali filmowych, 
organizowanie festiwali do  celów rozrywkowych, organizowanie 
festiwali w  celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w  celach 
kulturalnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, orga-
nizowanie festiwali w celach szkoleniowych, prezentacja koncertów, 
obsługa koncertów muzycznych, rozrywka w postaci koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe w postaci 
występów koncertowych, produkcja imprez sportowych na potrze-
by telewizji, montaż programów telewizyjnych, prezentowanie pro-
gramów telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci programów 
telewizyjnych, rozrywka w postaci toczących się programów telewi-
zyjnych z  różnorodnych dziedzin, imprezy kulturalne, prowadzenie 
imprez kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 
organizowanie zjazdów w  celach kulturalnych, organizowanie im-
prez w  celach kulturalnych, organizowanie wydarzeń muzycznych, 
organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych 
i  artystycznych, organizacja imprez sportowych, produkcja imprez 
sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i  kul-
turalnych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych 
imprez rozrywkowych, usługi wydawnicze .

(111) 335667 (220) 2020 01 30 (210) 509673
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) ChROMIŃsKI KaMIL MaReK, siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lama glama
(540) 

(591) czarny, biały, różowy, żółty, jasnoniebieski
(531) 03 .02 .13, 03 .02 .15, 03 .02 .24, 25 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 10 butelki do  karmienia dzieci, gryzaki pierścienie dla 
ząbkujących dzieci, gryzaki pierścienie z  grzechotką dla ząbkują-
cych dzieci, smoczki dla dzieci, smoczki niemowlęce, smoczki dla 

niemowląt, butelki do karmienia niemowląt, buteleczki do karmienia 
niemowląt, smoczki do  karmienia niemowląt, masażery do  dziąseł 
dla niemowląt, artykuły do  opieki nad niemowlętami, urządzenia 
do opieki nad niemowlętami, przyrządy do opieki nad niemowlęta-
mi, futerały na butelki do karmienia niemowląt, smoczki do butelek 
do karmienia niemowląt, 20 meble, meble domowe, zestawy mebli, 
meble dla dzieci, meble do pokojów dziecinnych, łóżka dziecięce, łó-
żeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla 
dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, chodzi-
ki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, 
wysokie krzesła dla dzieci, leżaczki dziecięce typu bujaki, maty do koj-
ców dziecięcych, maty dla dzieci do  spania, dopasowane osłonki 
na poręcze łóżeczka dziecięcego, przenośne siedzenia kąpielowe dla 
dzieci do wanien, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci 
torby, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż bielizna pościelowa, 
poduszki do  podpierania do  użycia w  siedzeniach dla dzieci, krze-
sełka dla niemowląt, meble dla niemowląt, zagłówki dla niemow-
ląt, przewijaki dla niemowląt, kosze dla niemowląt, torby-nosidełka 
niemowlęce, maty do przewijania niemowląt, stoliki do przewijania 
niemowląt, przenośne łóżka dla niemowląt, poduszki do karmienia 
niemowląt, 25 odzież dziecięca, spodnie dziecięce, obuwie dla dzie-
ci, koszulki dla dzieci, majtki dziecięce, wyprawki dziecięce, pajacyki 
dla dzieci jako odzież, nakrycia głowy dla dzieci, letnie ubranka dla 
dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, 
odzież dla małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i  małych dzieci, 
kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt 
i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzie-
ci, odzież niemowlęca, body niemowlęce, bielizna dla niemowląt, 
majtki dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, obuwie dla niemow-
ląt, powijaki dla niemowląt, odzież wierzchnia dla niemowląt, niepa-
pierowe śliniaki dla niemowląt, dolne części strojów niemowlęcych, 
28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, 
zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki 
elektroniczne, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki dmu-
chane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, za-
bawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki 
budowlane, zabawki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, me-
chaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się zabawki, 
zabawki tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki do  jeżdżenia, 
zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskow-
nicy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabawki do ryso-
wania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki, zabawki 
zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki z  tkanin, 
zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla nie-
mowląt, zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki 
do ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z me-
talu, zabawki mechaniczne [z metalu], elektroniczne zabawki do na-
uki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, 
dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, pisz-
czące zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, 
zabawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, 
zabawki z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, 
zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, za-
bawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane radiowo, 
zabawki do piętrowego układania, zabawki rozwojowe dla niemow-
ląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puz-
zli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, za-
bawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki 
elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy po-
wietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane 
zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach napędzane pedałami, 
nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, zabawki, które po otworze-
niu wyskakują, zabawki sprzedawane w  formie zestawów, zabawki 
do  użytku na  zewnątrz, zabawki w  postaci urządzeń domowych, 
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku 
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, zabawki 
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki w postaci imitacji 
artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych dozow-
ników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabaw-
ki w  postaci przekształcanych pojazdów-robotów, roboty zabawki 
sterowane za  pomocą radia, przenośne gry i  zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane 
przez dorosłych w życiu codziennym, 35 sprzedaż detaliczna lub hur-
towa następujących towarów: zabawki, akcesoria dla dzieci, ubrania 
dziecięce, obuwie dziecięce, meble dla dzieci .
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(111) 335668 (220) 2020 02 01 (210) 509702
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) BLIChaRsKI BOgUsłaW, BLIChaRsKI PIOTR enDORFIna 
PLaTInIUM sPÓłKa CyWILna, Jędrzejów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) endorfina PLaTInIUM gym & fitness
(540) 

(591) zielony, czarny, biały, jasnoszary
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .04 .18, 26 .05 .18, 26 .11 .12
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], usługi trenerskie, usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia 
fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, prowadze-
nie zajęć fitness, kultura fizyczna .

(111) 335669 (220) 2020 02 03 (210) 509783
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) TUBĄDZIn ManageMenT gROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ozorków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) geOMeTRy
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemeta-
lowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, 
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalo-
we konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy 
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy ob-
róbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowla-
ne niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podło-
gowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe 
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta-
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, 
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy bu-
dowlane, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie 
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, mate-
riałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni 
budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, 
płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, 
części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać i  kupować te towary w  sklepie lub hurtowni 
z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami ka-
mieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, 
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, czę-
ściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną .

(111) 335670 (220) 2020 02 03 (210) 509800
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 16
(732) ChałUPKa PaWeł PeTRa hORTUs-PaWeł ChałUPKa, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JURaJsKa RaFa
(510), (511) 19 płyty z naturalnego kamienia, płyty okładzinowe (nie-
metalowe-), płytki z kamienia naturalnego, płytki kamienne, obudowy 
kominków z kamienia, odłamki kamienia, obrobiony kamień naturalny, 
niemetalowe pokrycia na schody, niemetalowe płytki licowe do użyt-
ku w budownictwie, bloki skalne, bloki wykonane z kamienia natural-
nego, budowlany kamień naturalny, dekoracje wykonane z kamienia, 

dzieła sztuki wykonane z  kamienia, betonu lub marmuru, elementy 
budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy fasad z materia-
łów niemetalowych, elementy wykończeniowe budowlane niemeta-
lowe, fasady (niemetalowe-), fasady okien (niemetalowe), fasady z ma-
teriałów niemetalowych, fasady z materiałów niemetalowych, kamień, 
kamień budowlany, kamień na  gzymsy, kamień na  ściany, kamień 
naturalny, kamień, skała, glina i minerały, kamieniarstwo (wyroby-), ka-
mienie, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, materiały budow-
lane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), 
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z kamienia 
naturalnego, materiały okładzinowe (niemetalowe-), niemetalowe bu-
dowlane elementy fasadowe, niemetalowe panele ścienne .

(111) 335671 (220) 2020 02 10 (210) 509833
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 
(540) 

(591) szary, czarny, biały, jasnoszary
(531) 19 .03 .03, 19 .03 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .16, 29 .01 .14, 
09 .01 .10, 25 .07 .07, 01 .15 .11, 26 .11 .13, 26 .15 .11
(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) 335672 (220) 2020 02 04 (210) 509841
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) sKORyCKI seRgIy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sKORyCKI KanCeLaRIa aDWOKaCKa
(540) 

(591) biały, czarny, fioletowy
(531) 26 .04 .22, 26 .11 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o  tematyce 
prawniczej i  ekonomicznej, edukacja, kształcenie praktyczne, in-
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formacja o  edukacji, doskonalenie zawodowe w  dziedzinie prawa, 
doradztwo zawodowe, publikowanie tekstów i  książek o  tematy-
ce prawniczej, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków o  tematyce prawniczej, obsługa oraz udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, porady w  zakresie prawa, komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji, organizowanie i  obsługa 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 45 usłu-
gi prawne, świadczenie kompleksowych usług prawnych, obsługa 
prawna, porady prawne i zastępstwo procesowe, doradztwo praw-
ne, mediacja, usługi rejestracyjne prawne, usługi wsparcia prawne-
go, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne, 
usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu za-
spokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, 
licencjonowanie własności intelektualnej, tworzenie umów, usługi 
prawnika indywidualnego, wsparcie prawne transakcji handlowych, 
obsługa prawna i prawne doradztwo korporacyjne, tworzenie zaso-
bów prawnych, nadzór prawny, analizy prawne, badanie stanu praw-
nego i analiza prawna podmiotów gospodarczych, obsługa prawna 
fuzji, przekształceń i połączeń, tworzenie struktur prawnych .

(111) 335673 (220) 2020 02 04 (210) 509844
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) saInT-gOBaIn hPM POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaFTLIne
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 26 .04 .22, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 3 środki ścierne i  polerskie, rolki ścierne, paski ścierne, 
folie ścierne, papiery ścierne, elastyczne materiały ścierne, przemy-
słowe środki ścierne, materiały ścierne, 7 końcówki ścierne do użytku 
z maszynami, tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze ścier-
ne o  napędzie elektrycznym, narzędzia ścierne będące częściami 
maszyn, taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, narzędzia ścierne 
do użytku z maszynami, dyski ścierne do szlifierek z napędem elek-
trycznym, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny], 
tarcze z materiału ściernego [części do maszyn], obrotowe narzędzia 
ścierne w  kształcie tarczy [części maszyn], arkusze ścierne będące 
częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, piły wyrzynarki z napę-
dem elektrycznym, wkrętarki elektryczne, wiertarki elektryczne, wier-
tarko-wkrętarki elektryczne, szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne, 
maszyny do mycia ciśnieniowego, narzędzia wykorzystujące strumień 
wody pod wysokim ciśnieniem, w  szczególności lance ciśnieniowe, 
pistolety ciśnieniowe, 8 tarcze ścierne [części do narzędzi ręcznych], 
tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze ścierne [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], 
tarcze ścierne (narzędzia ręczne), wiertła [części narzędzi ręcznych], 
wkrętaki ręczne, śrubokręty, szczypce, grzechotki [narzędzia ręczne], 
młotki [narzędzia ręczne], noże [narzędzia ręczne], noże wysuwane 
[narzędzia ręczne], ostrza do noży, piły [narzędzia ręczne], piły do me-
talu, piły do drewna, piły do gazobetonu, piły płatnice, brzeszczoty 
do  pił [części do  narzędzi ręcznych], skrzynki uciosowe [narzędzia], 
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, klucze nasa-
dowe, klucze do rur, ostrza [narzędzia ręczne], piły grzbietnice, 9 mia-
ry zwijane, miary stolarskie, suwmiarki, taśmy miernicze .

(111) 335674 (220) 2020 02 11 (210) 509915
(151) 2020 11 06 (441) 2020 07 20
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)

(540) 

(591) żółty, biały, czarny, szary
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 25 .01 .15, 26 .01 .16, 02 .09 .04, 02 .09 .15, 01 .15 .11
(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) 335675 (220) 2020 02 11 (210) 509916
(151) 2020 11 06 (441) 2020 07 20
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) biały, szary, czarny
(531) 29 .01 .13, 25 .01 .15, 01 .15 .11, 02 .09 .04, 02 .09 .15, 20 .01 .11
(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) 335676 (220) 2020 02 06 (210) 509930
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) BIOPha société par actions simplifiée, Montaigu Cedex (FR)
(540) (znak słowny)
(540) BIOLane
(510), (511) 3 preparaty higieniczne, do poprawy urody, toaletowe i pie-
lęgnacyjne, mydła, produkty perfumeryjne, artykuły perfumeryjne, olej-
ki eteryczne, płyny (emulsje) do skóry głowy, płyny (emulsje) do włosów, 
wody i żele do stylizacji, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki, kre-
my kosmetyczne, żele do twarzy, mleczka do ciała, kosmetyczne płyny 
(emulsje), maski do pielęgnacji urody, pianki do oczyszczania ciała, bal-
samy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, puder do ciała, oleje do celów 
kosmetycznych, świece i woski do masażu, serum do celów kosmetycz-
nych, mleczka do oczyszczania twarzy, dezodoranty, preparaty do ma-
kijażu, preparaty do demakijażu, preparaty do higieny intymnej, kosme-
tyki do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne 
do  stosowania na  ciało, kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, kosmetyki 
do pielęgnacji stóp, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji dłoni, prepa-
raty do kąpieli, produkty kosmetyczne pod prysznic, żele pod prysznic 
i do kąpieli, płyny (emulsje) do kąpieli, preparaty pielęgnacyjne do wło-
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sów, preparaty aloesowe do celów kosmetycznych, żele oczyszczające 
do ciała i włosów, olejek migdałowy, wody toaletowe, talk do użytku to-
aletowego, mleczka oczyszczające do celów toaletowych, wody oczysz-
czające, płyny (emulsje) do celów kosmetycznych, olejki i żele do masażu, 
nie  do  zastosowań medycznych, kremy ochronne stosowane podczas 
przewijania niemowląt, waciki oraz chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi lub nasączone kosmetycznym mleczkiem oczyszczającym, 
szampony, suche szampony, odżywki do włosów, patyczki kosmetyczne, 
kosmetyki w postaci płynu lub pudru, preparaty do opalania, preparaty 
do kąpieli słonecznych (kosmetyki), preparaty kosmetyczne stosowane 
po ekspozycji na słońce, żele i olejki do kąpieli słonecznych oraz prepa-
raty stosowane po ekspozycji na słońce (kosmetyki), kosmetyczne pre-
paraty wyszczuplające, niemedyczne preparaty do płukania jamy ustnej 
oraz do płukania gardła, preparaty do płukania jamy ustnej (nie do celów 
medycznych), kremy na rozstępy (nie do celów medycznych), preparaty 
wybielające i inne preparaty stosowane do prania, dla niemowląt i ma-
łych dzieci, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierne, 
dla niemowląt i małych dzieci, preparaty do prania rzeczy dla niemow-
ląt i małych dzieci, płyny do zmywania naczyń, dla niemowląt i małych 
dzieci, zmiękczacze do tkanin, dla niemowląt i małych dzieci, odplamia-
cze, dla niemowląt i małych dzieci, kremy dla niemowląt [niemedyczne], 
kremy kosmetyczne na  bazie cykorii do  ochrony mikrobiomu skóry, 
preparaty probiotyczne do zastosowań kosmetycznych służące zacho-
waniu naturalnej równowagi mikrobiomu skóry, preparaty higienicz-
ne w tym płyny do oczyszczania i nawilżania oczu, nie do zastosowań 
medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne 
do  celów medycznych, preparaty higieniczne do  celów medycznych, 
środki antyseptyczne, surowica, eozyna (roztwory do dezynfekcji), maści 
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania rozstępom, pre-
paraty lecznicze w sprayu do nosa, żel arnikowy do celów leczniczych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty probiotyczne 
do zastosowań medycznych służące zachowaniu naturalnej równowagi 
mikrobiomu skóry, kremy dla niemowląt [lecznicze], suplementy diety 
wykazujące efekty kosmetyczne, suplementy diety przeznaczone dla 
noworodków, niemowląt i dzieci, sterylne roztwory do zastosowań me-
dycznych, pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki dla dzieci, pieluszki 
dziecięce i niemowlęce, dziecięce i niemowlęce pieluszki kąpielowe, su-
rowice w tym surowica fizjologiczna, 21 przybory toaletowe .

(111) 335677 (220) 2020 02 07 (210) 509991
(151) 2020 10 22 (441) 2020 07 06
(732) FROŃ KaROL sMC 24, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROnIU
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, złoty, pomarańczowy
(531) 03 .01 .16, 16 .01 .14, 24 .15 .01, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i kosmetyków, oraz 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt 
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i  biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, marketing ukie-
runkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV dla osób trze-
cich, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outso-
urcing jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 

handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszuki-
wania w  zakresie patronatu, prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji 
reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, statystyczne zestawienia, telefoniczne udzielanie infor-
macji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, tworzenie tekstów re-
klamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi 
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-
wania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorca-
mi potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakre-
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wynajem bilbordów 
jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, zarządzanie w  działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i  prowadzenie kolokwiów, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów jako zajęć szkoleniowych, organi-
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how 
jako szkolenia, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi klubowe jako nauczanie, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty jako nauczanie, wypożyczanie 
symulatorów szkoleniowych .

(111) 335678 (220) 2020 02 10 (210) 509997
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) ODORIsI PaOLO PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLOWe 
ITaLsMaKI, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Is italsmaki .pl
(540) 

(591) jasnozielony, czerwony, biały, ciemnoniebieski, 
jasnoniebieski
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .22, 05 .03 .13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w  handlu, w  tym: makarony, 
mąki, ryż, oliwy i tłuszcze, przetwory z warzyw, kremy sosy, pomidory 
w puszkach, trufle, kawy, czekolady, desery, słodycze, nabiał, mięso, 
wędliny, ryby, owoce morza, owoce, przetwory owocowe, pieczywo, 
napoje, przyprawy, produkty mrożone, w tym pierogi i ciasta .
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(111) 335679 (220) 2020 02 12 (210) 510125
(151) 2020 11 26 (441) 2020 08 10
(732) InFeMInI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Infemini
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto-
wa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i uro-
dy dla ludzi i zwierząt .

(111) 335680 (220) 2020 02 17 (210) 510254
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) LanD aRT PaRK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LanD aRT PaRK
(510), (511) 35 reklama, badania i analizy rynku, doradztwo w zakre-
sie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej, również prowadzonej online, 
a  także dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: materiały 
drukowane, artykuły papiernicze i piśmiennicze, gazety, czasopisma, 
broszury, ulotki, plakaty, afisze, kalendarze, książki, albumy, mapy, 
pamiątki, gadżety, figurki z  metali nieszlachetnych, figurki z  metali 
szlachetnych, figurki, statuetki, breloki, bidony, kubki, plecaki, torby, 
zabawki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, zarządzanie parkami tema-
tycznymi i parkami rozrywki, 36 zarządzanie nieruchomościami, 39 
organizowanie i prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, 
zwiedzanie turystyczne, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, 
41 prowadzenie parków tematycznych i  parków rozrywki, usługi 
informacyjne dotyczące rekreacji, usługi w  zakresie rekreacji, udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu do  rekreacji sportowej, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, 
organizowanie i obsługa konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
organizowanie i obsługa imprez rekreacyjnych, plenerowych, wypo-
czynkowych, okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, 
sympozjów, organizowanie i obsługa koncertów, 43 udostępnianie 
miejsc noclegowych w  hotelach, udostępnianie obiektów kempin-
gowych, usługi hoteli i moteli, wypożyczanie namiotów i konstrukcji 
namiotowych, usługi restauracyjne i gastronomiczne w zakresie pro-
wadzenia barów, kawiarni, restauracji, ruchomych placówek gastro-
nomicznych .

(111) 335681 (220) 2020 02 21 (210) 510454
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) LaBORaTORIUM KOsMeTyCZne FLOsLeK FURManeK 
sPÓłKa JaWna, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) green for skin
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i  regeneracyjne 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki za-
pobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy 
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako 
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony 
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako ko-
smetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, 
mydła, olejki eteryczne, środki do  pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki 
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, 
kosmetyki do  biustu, kosmetyki wyszczuplające nie  do  celów me-
dycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmety-
ki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do  celów leczniczych 
i  medycznych, wyciągi i  wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do  pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosme-
tyki, środki sanitarne stosowane w  lecznictwie i higienie osobistej, 
lotiony do  użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, pre-
paraty antybakteryjne .

(111) 335682 (220) 2020 02 21 (210) 510455
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) LaBORaTORIUM KOsMeTyCZne FLOsLeK FURManeK 
sPÓłKa JaWna, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) żelove
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i  regeneracyjne 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki za-
pobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy 
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako 
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony 
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako ko-
smetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, 
mydła, olejki eteryczne, środki do  pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki 
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, 
kosmetyki do  biustu, kosmetyki wyszczuplające nie  do  celów me-
dycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmety-
ki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do  celów leczniczych 
i  medycznych, wyciągi i  wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do  pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosme-
tyki, środki sanitarne stosowane w  lecznictwie i higienie osobistej, 
lotiony do  użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, pre-
paraty antybakteryjne .

(111) 335683 (220) 2020 02 21 (210) 510456
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) LaBORaTORIUM KOsMeTyCZne FLOsLeK FURManeK 
sPÓłKa JaWna, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PolishBeauty by FLOsLeK
(540) 

(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobie-
gające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosme-
tyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, 
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku ko-
smetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosme-
tyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do  makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki 
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki 
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosme-
tyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki prze-
ciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do  czyszczenia zębów, kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, 5 
kosmetyki o  działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywa-
ry dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, 
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznic-
twie i  higienie osobistej, lotiony do  użytku medycznego preparaty 
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne .

(111) 335684 (220) 2020 02 21 (210) 510457
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) LaBORaTORIUM KOsMeTyCZne FLOsLeK FURManeK 
sPÓłKa JaWna, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PL .Beauty by FLOsLeK
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(540) 

(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobie-
gające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy kosme-
tyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, 
balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku ko-
smetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosme-
tyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do  makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki 
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki 
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki do włosów, kosme-
tyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki prze-
ciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do  czyszczenia zębów, kosmetyki do  pielęgnacji paznokci, 5 
kosmetyki o  działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywa-
ry dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, 
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznic-
twie i  higienie osobistej, lotiony do  użytku medycznego preparaty 
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne .

(111) 335685 (220) 2020 02 21 (210) 510499
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) WIKIRa MaCIeJ hanDeL-UsłUgI, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .13 .25, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 24 .17 .02, 02 .09 .01
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, papierosy 
elektroniczne, środki aromatyzujące do  stosowania w  papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy, 
do stosowania doustnego .

(111) 335686 (220) 2020 02 24 (210) 510566
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) UnITy CenTRUM UBeZPIeCZeŃ naLeŻnOŚCI sPÓłKa 
Z OgRnICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Unity
(510), (511) 36 faktoring, faktoring dyskontowy, faktoring eksporto-
wy, faktoring długów, agencje faktoringowe, ściąganie należności 
i faktoring, usługi agencji faktoringowych, faktoring przedsiębiorstw 
finansowych, usługi w zakresie faktoringu, usługi w zakresie faktorin-
gu faktur, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytel-

ności, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia 
samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenie reasekura-
cyjne, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia podróżne, ubezpie-
czenia biur, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenia towarów, usługi 
ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpie-
czeniowe, agencje ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, 
ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, ubezpieczenia budynków, organizowanie ubezpiecze-
nia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia furgonetek, ubezpie-
czenia dla biur, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpie-
czenie od  wypadków, ubezpieczenia od  wypadków, ubezpieczenia 
przedłużonych gwarancji, usługi ubezpieczania pojazdów, wycena 
ubezpieczeń przeciwpożarowych, usługi ubezpieczeń domu, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń pojazdów mecha-
nicznych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń 
ubezpieczeniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej, informacja 
o ubezpieczeniach, ocena strat ubezpieczeniowych, administrowanie 
roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie planami ubez-
pieczeniowymi, umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, doradz-
two w sprawach ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczeń, 
agencje ubezpieczeń na życie, organizowanie ubezpieczeń na życie, 
ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie od straty 
kredytu, ubezpieczenie od  wydatków prawnych, ubezpieczanie ry-
zyka kredytowego [factoring], ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej, ubezpieczenie od straty dokumentów, wycena roszczeń 
z  ubezpieczenia, ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące życia, pośrednictwo w ubezpieczeniach 
samochodowych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 
udostępnianie informacji o  ubezpieczeniach, organizowanie finan-
sowania składek ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, 
usługi w  zakresie ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe w  za-
kresie sportu, usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego, 
usługi informacyjne związane z  ubezpieczeniem, usługi w  zakresie 
organizowania ubezpieczenia, doradztwo związane z  zawieraniem 
ubezpieczeń, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi 
finansowe związane z  ubezpieczeniami, usługi w  zakresie ubezpie-
czeń na życie, usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi 
w zakresie ubezpieczeń w podróży, usługi pośrednictwa w zakresie 
ubezpieczeń medycznych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń 
kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, 
usługi w zakresie ubezpieczania wymiany walut, usługi ubezpiecze-
niowe związane z  awariami mechanicznymi, usługi ubezpieczenio-
we związane z  pojazdami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe 
związane z kartami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, usługi finansowe świadczone przez 
firmy ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków 
medycznych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórko-
wych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi 
ubezpieczeniowe związane z domami opieki, usługi ubezpieczenio-
we związane z  planowaniem awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe 
dla zabezpieczania zastawów hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące utraty własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe zwią-
zane z  umowami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe związane 
z udzielaniem kredytu, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla 
firm, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, usługi 
ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług praw-
nych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpie-
czeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa i  pośrednictwa związane 
z  ubezpieczeniami pojazdów, usługi informacyjne i  konsultacyjne 
w  zakresie ubezpieczeń i  finansów, uregulowanie roszczeń z  tytułu 
ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo faktoringowe .

(111) 335687 (220) 2020 02 24 (210) 510567
(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 FeLIX
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(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 01 .01 .03, 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) 335688 (220) 2020 02 25 (210) 510614
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 11
(732) KRUgeR POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MagIC FRUIT DRInK
(540) 

(591) granatowy
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01, 05 .01 .12
(510), (511) 32 napoje i koncentraty napojów .

(111) 335689 (220) 2020 02 26 (210) 510690
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) ChaRIasZ DaRIUsZ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRUDeRsChaFT
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .04 .01, 
26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 43 puby, serwowanie napojów alkoholowych, usługi re-
stauracyjne, restauracje oferujące dania na  wynos, restauracje dla 

turystów, usługi w  zakresie przygotowywania jedzenia i  napojów, 
usługi barowe, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z  wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, winiarnie, bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], usługi doradcze dotyczące żywności, organizo-
wanie bankietów .

(111) 335690 (220) 2020 02 27 (210) 510701
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) gReeK TRaDe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aThIna
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 07 .03 .11, 07 .01 .04, 05 .13 .08, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 
26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 29 .01 .12
(510), (511) 29 oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane, oliwki, su-
szone, pasta z oliwek, oliwa z oliwek hummus [pasta z ciecierzycy], 
tahini (pasta z sezamu), pasta z bakłażanów, papryka, przetworzona, 
papryka grillowana, papryka suszona, pasta z papryki, pomidory su-
szone, pomidory suszone w zalewie, pasty z wielu warzyw, 30 ma-
karony, ryż, ryż w liściach winogron (dolmadakia), ocet balsamiczny, 
krem balsamiczny, papryka jako przyprawa, 31 oliwki świeże, papry-
ka świeża .

(111) 335691 (220) 2019 02 11 K (210) 510707
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) Reckitt & Colman (Overseas) hygiene home Limited,  
slough (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) botanical origin
(540) 

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 05 .03 .14, 05 .03 .20, 01 .15 .15
(510), (511) 3 uniwersalne środki czyszczące do użytku domowego, 
komercyjnego, przemysłowego oraz w instytucjach, środki do czysz-
czenia toalet, wanien, zlewów i  umywalek oraz podłóg, preparaty 
czyszczące do powierzchni kuchennych i łazienkowych, jednorazowe 
chusteczki nasączone mieszankami do czyszczenia łazienek i kuchni, 
preparaty do polerowania do zastosowania w kuchni i do wyrobów 
szklanych, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczą-
ce do kuchenek, preparaty czyszczące do powierzchni szklano-cera-
micznych i kuchennych, preparaty czyszczące do szkła i metalu, pre-
paraty czyszczące do szyb, preparaty wybielające i  inne substancje 
do użytku w praniu w formie stałej, płynnej i w formie żelu, prepara-
ty do prania, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty odwap-
niające i okamieniające do użytku domowego, środki zmiękczające 
do tkanin, detergenty pralnicze i dodatki pralnicze, preparaty do wy-
wabiania plam, środki zapachowe do  prania, preparaty do  prania 
wstępnego i do usuwania plam, krochmal do prania, środki wybie-
lające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), preparaty do wybie-
lania oraz inne substancje do zastosowania przy zmywaniu naczyń, 
środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, środki 
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czyszczące do zmywarek, odświeżacze i środki zapachowe do zmy-
warek, środki do  płukania, preparaty do  czyszczenia i  udrażniania 
zmywarek, środki do odwapniania i do usuwania kamienia do użytku 
domowego, detergenty do  mycia naczyń, wszystkie wyżej wymie-
nione produkty z dodatkiem lub bez dodatku składników dezynfeku-
jących, mydła, detergenty, produkty antykorozyjne i odtłuszczające, 
produkty do udrażniania odpływów i zlewów, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń .

(111) 335692 (220) 2020 02 28 (210) 510792
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 11
(732) CROWDWay sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crowdway
(540) 

(591) zielony, niebieski, fioletowy, ciemnoróżowy, czarny
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalno-
ści gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w  zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi 
doradcze w  zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczące rekla-
my, usługi doradcze dotyczące promocji, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyj-
ne, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi 
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi konsultacyjne i do-
radcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze w zakresie 
strategii w działalności gospodarczej, 36 analizy finansowe, crowd-
funding, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosz-
torysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, powiernic-
two, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratal-
ne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usłu-
gi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finan-
sami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i  dotyczące zarządzania, usługi 
doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze doty-
czące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakre-
sie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, 
usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane 
z  inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, 

usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi zbierania funduszy za po-
średnictwem strony crowdfunding .

(111) 335693 (220) 2020 02 28 (210) 510816
(151) 2020 10 10 (441) 2020 04 27
(732) POLsKI ZWIĄZeK hODOWCÓW I PRODUCenTÓW TRZODy 
ChLeWneJ POLsUs, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLsKI ZWIĄZeK hODOWCÓW I  PRODUCenTÓW TRZODy 
ChLeWneJ POLsUs
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 03 .04 .18, 03 .04 .24, 03 .04 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 
26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .01 .19
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, elektroniczne publikacje tek-
stowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, publikacje w formie elek-
tronicznej do pobrania z Internetu, czasopisma elektroniczne, gazety 
elektroniczne do pobrania, pobieralne broszury elektroniczne, książ-
ki audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, e-bo-
oki, materiały szkoleniowe w  formie programu komputerowego, 
elektroniczne sprawozdania do pobrania, pliki multimedialne do po-
brania, nagrania audio i  wideo, nagrania multimedialne, podcasty, 
filmy do pobrania, pliki graficzne do pobrania, utrwalone na nośni-
kach informacje i  dane, zapisane pliki danych, zapisane nośniki 
dźwięku, tekstu i  obrazu, w  tym płyty CD i  DVD, nośniki dźwięku, 
tekstu i  obrazu zapisane w  formacie mp3, nośniki dźwięku, tekstu 
i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania przez 
komputery i telefony komórkowe, filmy dokumentalne, dydaktyczne 
i szkoleniowe, reportaże, komputerowe bazy danych, oprogramowa-
nie, oprogramowanie multimedialne, interaktywne multimedialne 
programy komputerowe, 16 publikacje i materiały drukowane, publi-
kacje promocyjne, publikacje edukacyjne, materiały edukacyjne, 
szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały ilustracyjne, ma-
teriały piśmienne, książki, monografie, biuletyny informacyjne, pe-
riodyki, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma fachowe, gaze-
ty, raporty, przewodniki drukowane, poradniki, katalogi, albumy, 
raporty, sprawozdania, notatniki, notesy, terminarze, kalendarze dru-
kowane, almanachy, zakładki do  książek, pocztówki i  widokówki, 
kartki do  korespondencji, ulotki, broszury, druki, karty obrazkowe, 
karty okolicznościowe, plany, blankiety, formularze, szablony, pro-
spekty, graficzne odbitki, pieczęcie, naklejki, nalepki, fotografie, re-
produkcje graficzne, 35 prowadzenie rejestrów i ksiąg zwierząt ho-
dowlanych [dla osób trzecich], pośrednictwo w  kontaktach 
handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie nawiązywania kon-
taktów z  krajowymi i  zagranicznymi organami administracji pań-
stwowej i samorządowej, izbami przemysłowymi i handlowymi, or-
ganizacjami rolników, jednostkami naukowo-badawczymi oraz 
innymi organizacjami, instytucjami i  podmiotami gospodarczymi 
w tym ubojniami zwierząt i wytwórniami pasz, pośrednictwo w za-
kresie transakcji handlowych i umów handlowych, zawieranie i ne-
gocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pomoc przy 
zawieraniu i negocjowaniu transakcji handlowych dla osób trzecich, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą i rolną, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej i rol-
nej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i rolną, 
usługi doradztwa handlowego w  dziedzinie sprzedaży produktów 
lub świadczenia usług, usługi detalicznej lub hurtowej sprzedaży 
w  związku z  produktami rolnymi, usługi detalicznej lub hurtowej 
sprzedaży w związku z żywymi zwierzętami, mięsem, wyrobami mię-
snymi, usługi detalicznej lub hurtowej sprzedaży pasz, dodatków 
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do pasz, zbóż, nasion, usługi detalicznej lub hurtowej sprzedaży ma-
szyn i urządzeń rolniczych, prowadzenie i organizowanie aukcji, no-
towania cenowe towarów i usług, świadczenie usług porównywania 
cen, reklama towarów i  usług sprzedawców i  hodowców trzody 
chlewnej, reklama w dostępnych środkach przekazu działalności rol-
nej oraz działów specjalnej produkcji rolnej, w tym chowu i hodowli 
zwierząt, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez sponsorowanie, promowanie 
nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z dziedziny rol-
nictwa, wspieranie inicjatyw w  dziedzinie rolnictwa, pokazy towa-
rów i usług, organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów handlo-
wych i  reklamowych, doradztwo, opinie i  ekspertyzy w  zakresie 
organizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności rolnej oraz 
działów specjalnej produkcji rolnej, w tym chowu i hodowli zwierząt, 
ekspertyzy, analizy kosztów i wyceny w zakresie działalności gospo-
darczej i rolnej, analizy ekonomiczne i marketingowe na rzecz przed-
siębiorców i rolników, prognozy ekonomiczne, usługi w zakresie in-
formacji handlowych, udostępnianie informacji za  pomocą sieci 
komputerowych, informacja o  działalności gospodarczej, zbieranie 
i upowszechnianie informacji dotyczący działalności rolnej oraz dzia-
łów specjalnej produkcji rolnej, w tym chowu i hodowli zwierząt, wy-
dawanie certyfikatów, świadectw i  zaświadczeń, gromadzenie da-
nych, prowadzenie systemów informatycznych dla potrzeb rejestracji 
danych, pozyskiwanie i systematyzowane danych w komputerowych 
i  internetowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, wyszukiwanie informacji w  komputerowych bazach danych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące organizacji wspólnych przedsięwzięć handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, koordynowanie współpracy pomiędzy organi-
zacjami i stowarzyszeniami, współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
organami administracji państwowej i samorządowej, izbami przemy-
słowymi i handlowymi, organizacjami rolników, jednostkami nauko-
wo-badawczymi oraz innymi organizacjami, instytucjami i podmio-
tami gospodarczymi w tym ubojniami zwierząt i wytwórniami pasz, 
pośrednictwo w kontaktach reklamowych i promocyjnych pomiędzy 
krajowymi lub zagranicznymi organizacjami rolników, pośrednictwo 
i pomoc w uzyskiwaniu krajowych i wspólnotowych środków finan-
sowych na rzecz przedsiębiorców i rolników, poszukiwania w zakre-
sie patronatu, publikowanie tekstów reklamowych, usługi związane 
z przygotowywaniem materiałów do druku, prenumerata czasopism 
i periodyków dla osób trzecich, administrowanie programami człon-
kowskimi, 36 gromadzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, 
zarządzanie finansami organizacji rolników, 38 udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej za  pomocą komputera, przesyłanie informacji pocztą 
elektroniczną, w tym informacji handlowych, umożliwianie dostępu 
do informacji za pomocą sieci komputerowych, 41 nauczanie, kształ-
cenie praktyczne, usługi szkoleniowe w dziedzinie rolnictwa, w tym 
w zakresie zwiększania dochodowości gospodarstw rolnych, prowa-
dzenie szkoleń, kursów oraz dokształcania z zakresu rolnictwa oraz 
chowu i  hodowli zwierząt, organizowanie, prowadzenie i  obsługa 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i konkur-
sów z zakresu rolnictwa, w tym chowu i hodowli zwierząt, organizo-
wanie, prowadzenie i obsługa wystaw i stałych ekspozycji z dziedzi-
ny rolnictwa, pokazy i wystawy zwierząt, edukacja w zakresie działań 
mających na  celu ochronę środowiska, pisanie i  publikowanie tek-
stów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, czasopism i pe-
riodyków, publikacje internetowe i elektroniczne on-line, publikacje 
multimedialne, 42 certyfikacja [kontrola jakości], ocena jakości, kon-
trola w rolnictwie, kontrola hodowli żywego inwentarza, przeprowa-
dzanie testów w zakresie rolnictwa, testowanie hodowli żywego in-
wentarza, badania, analizy i ekspertyzy dotyczące hodowli żywego 
inwentarza, ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, kwali-
fikacja zwierząt hodowlanych, monitorowanie procesu w  celu za-
pewnienia jakości, prace badawcze w dziedzinie rolnictwa, admini-
strowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych, prowadzenie serwisu 
internetowego (usługi administratora), prowadzenie profili i kanałów 
w mediach internetowych i serwisach społecznościowych (usługi ad-
ministratora), 44 usługi związane z rolnictwem, usługi związane z rol-
nictwem w postaci organizowania współpracy i wzajemnej pomocy 
wśród hodowców i producentów trzody chlewnej, usługi w zakresie 
hodowli i  chowu zwierząt poprzez pomoc w  zaopatrzeniu gospo-
darstw w  materiały i  środki produkcji, usługi związane z  chowem 
i  hodowlą zwierząt, zwłaszcza: krycie naturalne, sztuczne unasien-
nianie, sterylizacja i trzebienie zwierząt, znakowanie zwierząt, usługi 

weterynaryjne, współtworzenie programów hodowlanych, usługi 
doradcze dotyczące rolnictwa w  szczególności w  zakresie hodowli 
i chowu zwierząt, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa w szcze-
gólności w zakresie hodowli i chowu zwierząt, kompilacja informacji 
dotyczących hodowli i chowu zwierząt, konsultacje w zakresie rolnic-
twa w szczególności w zakresie hodowli i chowu zwierząt, udzielanie 
opinii w dziedzinie rolnictwa, usługi testowania wydajności zwierząt, 
badania genetyczne zwierząt, opieka nad zwierzętami, 45 reprezen-
towanie i obrona interesów hodowców i producentów trzody chlew-
nej, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów z dziedziny rolnic-
twa, przygotowywanie projektów regulacji prawnych związanych 
z hodowlą i produkcją trzody chlewnej, ustalanie norm i przepisów 
organizacyjnych, usługi w  zakresie przygotowania dokumentów 
prawnych, w szczególności inicjowanie i współpraca w opracowaniu 
aktów prawnych związanych z hodowlą i produkcją trzody chlewnej, 
usługi arbitrażowe i mediacyjne, usługi negocjacyjne, rozstrzyganie 
spraw spornych .

(111) 335694 (220) 2020 03 02 (210) 510851
(151) 2020 11 26 (441) 2020 07 27
(732) sOKOłÓW s .a ., sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW sUsZOne POWIeTRZeM aIR-DRIeD WysOKa 
ZaWaRTOŚĆ BIałKa hIgh PROTeIn ChRUP’Us gLUTen FRee BeZ 
gLUTenU ChRUPIĄCe saLaMI ChIPs {CLassIC} eXTRa CRIsPy 100 g  
PRODUKTU UZysKanO Z 246 g MIĘsa
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, czarny, czerwony, różowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 25 .05 .02
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa .

(111) 335695 (220) 2020 03 09 (210) 511254
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) PIWOWaR MOnIKa WeROnIKa, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) halluxsTOP
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .19
(510), (511) 10 urządzenia do  ćwiczeń deformacji statycznych stóp 
ze  szczególnym uwzględnieniem wady, jaką jest paluch koślawy 
(hallux Valgus) .

(111) 335696 (220) 2020 03 11 (210) 511335
(151) 2020 11 19 (441) 2020 08 03
(732) KOsZeLa anna aUTORsKa PRaCOWnIa PROJeKTOWanIa 
WnĘTRZ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(531) 03 .07 .07, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 11 lampy, abażury do lamp, 20 meble, komody, szafy, szaf-
ki, łóżka, sekretarzyki, biurka, krzesła, regały, stoły, stoliki, kanapy, fo-
tele, lustra, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w atelier, du-
żym sklepie wielobranżowym, hurtowni lub supermarkecie zawiera-
jącym meble, akcesoria wyposażenia wnętrz, lampy, tkaniny, pościel, 
plakaty, obrazy, grafiki, 37 renowacja mebli, stolarstwo meblowe, od-
nawianie dzieł sztuki, usługi organizacji i prowadzenia prac wdroże-
niowych dotyczących przedsięwzięć z zakresu budownictwa, 42 pro-
jektowanie wnętrz, projektowanie mebli, wzornictwo przemysłowe, 
dekoracja wnętrz, usługi artystów grafików, usługi architektoniczne, 
usługi organizacji i  prowadzenia prac wdrożeniowych dotyczących 
przedsięwzięć z zakresu realizacji projektu architektury wnętrz .

(111) 335697 (220) 2020 03 11 (210) 511373
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) BOsTOn CLInIC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOsTOn CLInIC MeDyCyna esTeTyCZna
(540) 

(591) szary, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosme-
tyki organiczne, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki w  formie 
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], 
kosmetyki w  postaci kremów, kosmetyki w  postaci płynów, olejki 
do ciała [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w for-
mie mleczek, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, kosmetyki do  pielęgnacji urody, toniki do  twarzy 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do  ciała [kosmetyki], nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmety-
ki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, nawilżające balsamy do skóry [ko-
smetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], żele 
do  twarzy i  ciała [kosmetyki], kremy do  twarzy i  ciała [kosmetyki], 
środki nawilżające przeciw starzeniu się do  użytku jako kosmetyki, 
16 poradniki [podręczniki], podręczniki [książki], książki informacyj-
ne, broszury, broszury drukowane, medyczne czasopisma fachowe, 
35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w  dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe 
w  dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i  produktów 
do  pielęgnacji urody, usługi reklamowe w  celu zwiększania świa-
domości społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, udostępnia-
nie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
usługi reklamowe w  zakresie artykułów kosmetycznych, udzielanie 
informacji konsumenckich o  produktach w  zakresie kosmetyków, 
usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-
line związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, 44 
zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, analiza kosmetyczna, 
usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za-

biegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i  włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, 
badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
poradnictwo medyczne, kliniki medyczne, pomoc medyczna, usługi 
informacji medycznej, usługi oceny medycznej, usługi pomocy me-
dycznej, usługi spa medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne], 
usługi klinik medycznych, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki 
medycznej [testy i  analizy], usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, bada-
nia medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, usługi infor-
macji medycznej świadczone za  pośrednictwem Internetu, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych .

(111) 335698 (220) 2020 03 16 (210) 511449
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) FOODseRVICe InVesTMenT gROUP sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URBan PICnIC
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, mrożone owoce, przekąski 
na bazie owoców, wędliny, przetwory wędliniarskie, mięso, ekstrakty 
i przetwory mięsne, ryby, filety rybne, przetwory rybne, grzyby prze-
tworzone, grzyby suszone, grzyby gotowe do spożycia, produkty na-
białowe, produkty nabiałowe bez laktozy, mleko, produkty na  bazie 
mleka, mleko roślinne, jogurty, masło, sery, śmietana, sałatki owocowe 
i warzywne, przetwory warzywne, warzywa mrożone, zupy warzywne, 
buliony warzywne i  mięsne, nasiona jadalne, migdały przetworzone, 
migdały mielone, batony na bazie orzechów i nasion, batony na bazie 
soi, przekąski z owoców i warzyw, przekąski z mleka, 30 wyroby cukier-
nicze i piekarnicze, pieczywo, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pącz-
ki, donuty, słodycze, kawa, herbata, kakao, czekolada, lody, cukierki, 
potrawy i gotowe dania na bazie mąki, w tym mrożone, ciasta do samo-
dzielnego wypieku, w tym mrożone, cukier, miód, przyprawy, produkty 
zbożowe, muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, batony zbożowe, 
batony czekoladowe, chipsy, migdały w polewie czekoladowej, owoce 
w  czekoladzie, orzechy w  czekoladzie, przekąski zbożowe i  ziemnia-
czane, napoje na bazie kawy, herbaty, czekolady i kakao, sól kuchenna, 
ryż, kasze, makarony, pierogi, naleśniki, pizze, placki, sosy pomidoro-
we, sosy sałatkowe, sosy mięsne, syropy smakowe, przekąski zbożowe 
i  ziemniaczane, 31 warzywa świeże, owoce świeże, nasiona, orzechy, 
migdały świeże, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, 
nektary owocowe i  warzywne, woda mineralna, syropy do  napojów, 
lemoniady, 35 sprzedaż żywności i napojów w sklepach i przez Inter-
net, sprzedaż dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, 
przekąsek na bazie owoców, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, 
ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów 
rybnych, grzybów, produktów nabiałowych, produktów nabiałowych 
bez laktozy, mleka, produktów na bazie mleka, mleka roślinnego, jogur-
tów, masła, serów, śmietany, sałatek owocowych i warzywnych, prze-
tworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, bulionów 
warzywnych i mięsnych, nasion jadalnych, migdałów przetworzonych, 
migdałów mielonych, batonów na bazie orzechów i nasion, batonów 
na bazie soi, przekąsek z owoców i warzyw, przekąsek z mleka sprze-
daż wyrobów cukierniczych i piekarniczych, pieczywa, bułek, chleba, 
bagietek, ciast, ciastek, pączków, donutów, słodyczy, kawy, herbaty, 
kakao, czekolady, lodów, cukierków, potraw i  gotowych dań na  ba-
zie mąki, w tym mrożonych, ciast do samodzielnego wypieku, w tym 
mrożonych, cukru, miodu, przypraw, produktów zbożowych, muesli, 
płatków kukurydzianych, płatków owsianych, batonów zbożowych, 
batonów czekoladowych, chipsów, migdałów w czekoladzie, owoców 
w czekoladzie, orzechów w czekoladzie, przekąsek zbożowych i ziem-
niaczanych, napojów na bazie kawy, herbaty, czekolady i kakao, soli ku-
chennej, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, 
sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, sosów mięsnych, syropów 
smakowych, warzyw świeżych, owoców świeżych, nasion, orzechów, 
migdałów, sprzedaż napojów bezalkoholowych, soków owocowych 
i warzywnych, nektarów owocowych i warzywnych, wody mineralnej, 
syropów do napojów, lemoniad, 43 usługi gastronomiczne, usługi re-
stauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi przygotowywania 
dań gotowych do sprzedaży przez osoby trzecie .
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(111) 335699 (220) 2020 03 13 (210) 511471
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) InsTyTUT OZOnOTeRaPII saLUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDyCyna KOMPLeMenTaRna salus InsTyTUT 
OZOnOTeRaPII
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 26 .02 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 ozonoterapia, aromaterapia, fizjoterapia, usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi klinik 
zdrowia, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, usługi analiz medycznych związanych z  leczeniem 
osób, badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdro-
wia, usługi analiz laboratoryjnych związanych z  leczeniem ludzi, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, organizowanie leczenia medycz-
nego, monitorowanie pacjentów, wydawanie raportów medycznych, 
informacja medyczna, usługi doradcze i  informacyjne w  dziedzinie 
zdrowia, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, 
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, planowanie i nadzoro-
wanie diety, usługi medycyny alternatywnej, usługi paramedyczne, 
usługi terapeutyczne, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, usługi gabinetów odnowy biologicznej .

(111) 335700 (220) 2020 03 19 (210) 511676
(151) 2020 11 19 (441) 2020 08 03
(732) URBaŚ KaMIL hIgh-TeCh, nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOKIeM .
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .02
(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, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, audiowizualne urządzenia 
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, karty 
magnetyczne, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji w tym sprzedaż w sklepach 
stacjonarnych a  także sprzedaż realizowana za  pomocą Internetu 
i  aukcji internetowych: odzieży, odzieży sportowej, obuwia, nakryć 
głowy, naklejek, kubków, gadżetów reklamowych .

(111) 335701 (220) 2020 04 03 (210) 512182
(151) 2020 11 24 (441) 2020 08 10
(732) LaBORaTOIRe L’IDeaL PaRIsIen sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anTy wirusek

(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 24 .17 .07, 24 .13 .09, 26 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry i  włosów, 
barwniki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do depi-
lacji, dezodoranty do  użytku osobistego, kremy po  goleniu, kremy 
tonujące, kremy na dzień, kremy na noc, kremy kosmetyczne, kremy 
do  rąk, masła do  ciała, balsamy, peelingi, lotiony do  celów kosme-
tycznych, maseczki kosmetyczne, maści do  celów kosmetycznych, 
mleczka kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do  demaki-
jażu, mleczka do demakijażu, maski, mydła, mydła w płynie, mydła 
zapachowe, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosme-
tycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do kąpieli do celów 
kosmetycznych, perfumy, pianki [kosmetyki], pianki do golenia, pły-
ny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne 
do opalania się, pasty, proszki i płyny do zębów, płyny po goleniu, 
preparaty do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do wło-
sów, serum pielęgnacyjne, serum do  celów kosmetycznych, serum 
do  włosów, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, balsamy do  ust, 
środki do  prania, środki do  czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, 
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, preparaty wybielające, kremy wybielające do  skóry, wazelina 
kosmetyczna, wody toaletowe, wody zapachowe, wyroby perfu-
meryjne, zestawy kosmetyków dla dzieci i  dla dorosłych, zestawy 
kosmetyków dla kobiet i  mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze do  celów 
medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do  celów me-
dycznych, środki wirusobójcze, środki bakteriobójcze, detergenty 
bakteriobójcze, witaminy i  preparaty witaminowe, odkażające pre-
paraty do mycia rąk, suplementy diety, dietetyczne środki spożyw-
cze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, her-
baty lecznicze, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, środki sanitarne do  celów medycznych, 
środki odkażające, chusteczki odkażające, preparaty diagnostyczne 
do  celów medycznych, środki dezynfekcyjne dla celów higienicz-
nych, mydła dezynfekujące, preparaty enzymatyczne do celów lecz-
niczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
lecznicze żele do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, leczni-
cze preparaty do mycia rąk, mydła lecznicze, kremy dla dzieci [leczni-
cze], emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze  .

(111) 335702 (220) 2020 04 03 (210) 512183
(151) 2020 11 24 (441) 2020 08 10
(732) LaBORaTOIRe L’IDeaL PaRIsIen sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anTy wiruska
(540) 

(591) biały, różowy, niebieski
(531) 24 .13 .09, 24 .17 .07, 26 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji skóry i  włosów, 
barwniki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do depilacji, 
dezodoranty do użytku osobistego, kremy po goleniu, kremy tonujące, 
kremy na dzień, kremy na noc, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, masła 
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do ciała, balsamy, peelingi, lotiony do celów kosmetycznych, maseczki 
kosmetyczne, maści do  celów kosmetycznych, mleczka kosmetyczne, 
toniki, płyny micelarne, płyny do demakijażu, mleczka do demakijażu, 
maski, mydła, mydła w płynie, mydła zapachowe, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozo-
lu, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, perfumy, pianki [kosme-
tyki], pianki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty kosmetyczne do opalania się, pasty, proszki i płyny do zębów, 
płyny po goleniu, preparaty do makijażu, pomadki do ust, szampony, 
odżywki do włosów, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycz-
nych, serum do włosów, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, balsamy 
do ust, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, 
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, preparaty wybielające, kremy wybielające do skóry, wazelina ko-
smetyczna, wody toaletowe, wody zapachowe, wyroby perfumeryjne, 
zestawy kosmetyków dla dzieci i  dla dorosłych, zestawy kosmetyków 
dla kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produk-
ty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, środki wirusobój-
cze, środki bakteriobójcze, detergenty bakteriobójcze, witaminy i pre-
paraty witaminowe, odkażające preparaty do  mycia rąk, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty 
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biotechnologicz-
ne do  celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i  materiały dentystyczne, 
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, środki odkażające, chusteczki odkażające, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne dla celów 
higienicznych, mydła dezynfekujące, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniają-
ce, lecznicze żele do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, leczni-
cze preparaty do mycia rąk, mydła lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze], 
emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze  .

(111) 335703 (220) 2020 04 04 (210) 512189
(151) 2020 11 25 (441) 2020 08 10
(732) CIeCIeRsKa-KaDLOF agaTa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) four elephants
(540) 

(591) niebieski, zielony, czarny
(531) 03 .02 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 25 
odzież .

(111) 335704 (220) 2020 04 03 (210) 512231
(151) 2020 11 27 (441) 2020 07 13
(732) CenTeR-MeBeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM CenTeR-MeBeL
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 27 .05 .01, 26 .13 .25

(510), (511) 6 blacharskie materiały dla budownictwa, boazeria meta-
lowa, bramy metalowe, bransoletki identyfikacyjne metalowe, ćwieki 
stosowane jako gwoździe, drabiny metalowe, drobnica aluminiowa, 
drut metalowy, drzwi metalowe, dysze metalowe, futryny do  drzwi 
metalowe, gałki stosowane jako uchwyty metalowe, gzymsy metalo-
we, haki metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kable metalowe nie-
elektryczne, kadzie metalowe, kajdanki, kątowniki metalowe, klamki 
do drzwi metalowe, klamry stosowane jako zaciski metalowe, klucze, 
kłódki, wlewnice, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe trzo-
ny metalowe, konstrukcje metalowe, korki, zakrętki metalowe, kosze 
metalowe, kotwice, kółka samonastawne do  mebli metalowe, kratki 
ochronne metalowe, kratownice metalowe, kraty stosowane jako rusz-
ty metalowe, kształtowniki aluminiowe, liny metalowe, litery i  cyfry 
z  metali nieszlachetnych z  wyjątkiem czcionek, łańcuchy metalowe, 
łaty metalowe, nakrętki metalowe, nity metalowe, numery domów 
nieświecące metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki metalowe, 
ogrodzenia metalowe, okna metalowe, osprzęt do  drzwi lub okien 
metalowy, osprzęt do  mebli metalowy, ościeżnice metalowe, palety 
metalowe, pasy do transportu ładunków metalowe, pierścienie meta-
lowe, płyty do drzwi metalowe, podłogi metalowe, pojemniki do pa-
kowania metalowe, pomniki metalowe, progi, przegrody metalowe, 
przetyczki metalowe, pudełka nie z metali szlachetnych, ramy do łóżek 
lub okien metalowe, rączki do narzędzi metalowe, rękojeści metalowe, 
rolety zewnętrzne metalowe, rygle do klamek, zasuw metalowe, rynny 
metalowe, schody metalowe, skarbonki metalowe, skrzynie metalowe, 
skrzynki na listy metalowe, słupy metalowe, statuetki z metali nieszla-
chetnych, stropy metalowe, sworznie metalowe, szyldy metalowe, 
szyny z metalu, śruby metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, taśma 
metalowa, trampoliny metalowe, metalowe urządzenia do otwierania 
drzwi nieelektryczne, uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków meta-
lowe, wyroby artystyczne z aluminium, zamki do pojazdów metalowe, 
zamki na zasuwy, zamknięcia do pojemników metalowe, zasłony meta-
lowe, zasuwy, zawiasy metalowe, zawleczki metalowe, 9 alarmy antyw-
łamaniowe, analizator powietrza, anteny, aparaty kinematograficzne, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, boje sygnalizacyjne, drukarki 
komputerowe, ekrany stosowane w  fotografice, ekrany projekcyjne, 
elektryczne zamknięcia drzwiowe, głośniki, instalacje elektryczne, kasy 
rejestrujące, koła ratunkowe, latarnie sygnalizacyjne, liczydła, meble 
laboratoryjne, ogrodzenia zelektryfikowane, piece do  doświadczeń 
laboratoryjnych, prostowniki prądu, pulpity rozdzielcze stosowane 
w  energetyce, skrzynki akumulatorowe, skrzynki na  baterie, skrzynki 
rozdzielcze, szafki na  głośniki, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, 
tace laboratoryjne, trójkąty ostrzegawcze o  niesprawnym samocho-
dzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, tyczki do pomiaru poziomu 
wody, łaty jako przyrządy pomiarowe, urządzenia do głosowania, urzą-
dzenia pomiarowe, 10 fotele lekarskie i dentystyczne, hydrostatyczne 
łóżka do celów leczniczych, inkubatory medyczne, krzesła z pojemni-
kami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, łóżka specjalnie skonstru-
owane do celów leczniczych, meble specjalne do celów medycznych, 
nosze używane w  karetkach pogotowia, pojemniki na  odpady po-
chodzenia medycznego, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, 
stoły operacyjne, wodne łóżka do celów medycznych, 20 barki rucho-
me stosowane jako meble, biurka stosowane jako meble, chodziki dla 
dzieci, dekoracje wiszące (ozdoby), dekoracje ścienne 3 D wykonane 
z drewna, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, 
fotele, gabloty stosowane jako meble, haki do zasłon, identyfikacyjne 
bransoletki niemetalowe dla szpitali, kadzie niemetalowe, kanapy, kar-
nisze do zasłon, kartoteki stosowane jako meble, kojce dla dzieci, ko-
lebki, kołyski, komody, kontuary, kółka do zasłon, kółka samonastawne 
do  mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, kwietniki stosowane jako 
meble, manekiny krawieckie, leżaki, listewki do  ram obrazów, lustra, 
ławy stosowane jako meble, łóżka i osprzęt do łóżek, materace, meble 
i osprzęt do mebli, meble, biurowe, metalowe, szkolne, warsztatowe, 
warsztatowo-laboratoryjne zawarte w tej klasie, muszle, nakrętki nie-
metalowe, nity niemetalowe, osprzęt do  drzwi lub okien niemetalo-
wy, osprzęt do, drzwi, łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby z tworzyw 
sztucznych do  artykułów spożywczych, palety niemetalowe, paliki, 
parawany stosowane jako meble, półki magazynowe, psie budy, pu-
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, ramki do haftowa-
nia, ramy do obrazów, regały stosowane jako meble, numery domów 
nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, serwantki, siedzenia stosowane 
jako meble, sienniki, skrzynie niemetalowe, skrzynki na listy niemetalo-
we, sofy, spiżarki, stoiska wystawowe, stojaki na gazety lub czasopisma, 
stoły, stoły kreślarskie, story wewnętrzne do  okien, szafki dla aptek, 
szalki narzędziowe, szuflady, śruby niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, 
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toaletki stosowane jako meble, trumny, wałki, wieszaki na odzież, wóz-
ki meblowe, wyroby koszykarskie, wyroby stolarstwa meblowego, wy-
sokie krzesła dla dzieci, zagłówki, zamki niemetalowe nieelektryczne, 
zamknięcia stosowane jako wieczka, pokrywki niemetalowe, zasłony 
bambusowe, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 35 badanie 
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, ekspertyzy w  działalności gospodarczej, opinie, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie 
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego z wy-
robami budowlanymi, drewna, korka, słomy, materiałami z  tworzyw 
sztucznych, materiałów do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblo-
wymi, paliw, biopaliw, ich komponentów i mieszanin, agd, sprzętu sa-
nitarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa budynków mieszkalnych, 
budowa pawilonów i  sklepów targowych, budowa i  naprawy maga-
zynów, czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, informacja 
budowlana, instalowanie i naprawy urządzeń, klimatyzacyjnych, okien 
i drzwi, mebli kuchennych i łazienkowych, izolowanie budynków, nad-
zór budowlany, renowacja mebli, rozbiórka budynków, uszczelnianie 
budynków, usługi budownictwa przemysłowego, usługi budowlane, 
usługi stolarskie, tapicerowanie mebli .

(111) 335705 (220) 2020 04 09 (210) 512433
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) PL .2012+ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTReFa KIBICa sPORTs BaR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 
fotografie [wydrukowane], girlandy papierowe, kalendarze, karty 
do  kolekcjonowania, inne niż do  gier, karty pocztowe, książki, na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], podstawki 
pod kufle do piwa, torby papierowe, zakładki do książek, 18 pojem-
niki na wizytówki, 25 czapki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim 
rękawem, nakrycia głowy, odzież, pelerynki, stroje przeciwdeszczo-
we, szaliki, 28 balony, karty do gry, modele będące zabawkami, piłki 
do gier, piłki do gier i zabaw, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne 
gadżety na  imprezy, układanki [puzzle], zabawki, 30 batony zbożo-
we, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciastka, cukierki 
miętowe, czekolada, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kapsułki 
z kawą, karmelki [cukierki], krakersy, pralinki, lody, słodycze owoco-
we, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, 
barley wine [piwo], cydr bezalkoholowy, drinki na  bazie piwa, kok-
tajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje 
energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, piwo, piwo słodowe, soki, woda [napoje], woda gazowa-
na, woda mineralna [napoje], 33 alkohol ryżowy, alkohole wysoko-
procentowe [napoje], aperitify, brandy, cydr, dżin, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), rum, whisky, wino, wódka, 35 agencje reklamo-
we, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
fotokopiowanie, marketing ukierunkowany, pokazy towarów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu teleza-
kupy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama „płać 
za  kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi 

menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, usługi relacji 
z  mediami, usługi w  zakresie opracowania graficznego do  celów 
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 dystrybu-
cja filmów, fotografia, 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, 
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi restauracyjne .

(111) 335706 (220) 2020 04 09 (210) 512434
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 01
(732) PL .2012+ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sTReFa KIBICa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 
fotografie [wydrukowane], girlandy papierowe, kalendarze, karty 
do  kolekcjonowania, inne niż do  gier, karty pocztowe, książki, na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], podstawki 
pod kufle do piwa, torby papierowe, zakładki do książek, 18 pojem-
niki na wizytówki, 25 czapki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim 
rękawem, nakrycia głowy, odzież, pelerynki, stroje przeciwdeszczo-
we, szaliki, 28 balony, karty do gry, modele będące zabawkami, piłki 
do gier, piłki do gier i zabaw, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne 
gadżety na  imprezy, układanki [puzzle], zabawki, 30 batony zbożo-
we, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciastka, cukierki 
miętowe, czekolada, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kapsułki 
z kawą, karmelki [cukierki], krakersy, pralinki, lody, słodycze owoco-
we, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, 
barley wine [piwo], cydr bezalkoholowy, drinki na  bazie piwa, kok-
tajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje 
energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, piwo, piwo słodowe, soki, woda [napoje], woda gazowa-
na, woda mineralna [napoje], 33 alkohol ryżowy, alkohole wysoko-
procentowe [napoje], aperitify, brandy, cydr, dżin, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), rum, whisky, wino, wódka, 35 agencje reklamo-
we, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 
fotokopiowanie, marketing ukierunkowany, pokazy towarów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu teleza-
kupy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama „płać 
za  kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, usługi relacji 
z  mediami, usługi w  zakresie opracowania graficznego do  celów 
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 dystrybu-
cja filmów, fotografia, 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, 
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi restauracyjne .

(111) 335707 (220) 2020 04 14 (210) 512472
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 15
(732) nOTI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Tarnowo Podgórne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) banffy
(510), (511) 20 meble, wysokie stołki, hokery .

(111) 335708 (220) 2020 04 14 (210) 512481
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 15
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(732) DIgITOUCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ovni
(510), (511) 6 konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, okucia 
metalowe do mebli, 20 elementy mocujące do mebli, niemetalowe, 
złącza meblowe niemetalowe .

(111) 335709 (220) 2020 04 15 (210) 512488
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 22
(732) PIaseCKa KaTaRZyna, siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mocaRT festival
(540) 

(591) różowy, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 24 .17 .12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie festiwali w  celach kulturalnych, 
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie fe-
stiwali związanych z  muzyką jazzową, prowadzenie festiwali sztuk 
scenicznych, usługi festiwali muzycznych .

(111) 335710 (220) 2020 04 15 (210) 512549
(151) 2020 12 09 (441) 2020 08 24
(732) sZWaLgIn JOLanTa, grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIPeR
(510), (511) 9 dyski do  rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio-
-wideo], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski 
optyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, filmy kine-
matograficzne naświetlone, hologramy, magnetyczne nośniki danych, 
nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji (magnetyczne-), nośniki 
informacji (optyczne-), taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, 
taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bi-
lety, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, fotografie 
[wydrukowane], gazety, kalendarze, karty muzyczne z życzeniami, kata-
logi, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], pieczęcie [stemple], podręcz-
niki [książki], prospekty, rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], 
szyldy z  papieru lub z  kartonu, ulotki, wydruki graficzne, 41 konkursy 
(organizowanie-) [edukacyjna lub rozrywka], książki (publikowanie-), 
książki (wypożyczanie-), kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie 
filmów na  taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i  prowadzenia 
warsztatów [szkolenia], organizowanie i  prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, producenckie usługi muzyczne, 
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach 
wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, prowadzenie koncertów (organizowanie i-), publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, 
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, rozrywka (informacja o-), roz-
rywka [widowiska], sale koncertowe, spektakle (realizacja-), spektakle (wy-
stawianie-), spektakle na żywo (wystawianie-), usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], wystawy (organizacja-) związane z kulturą lub edukacją .

(111) 335711 (220) 2020 04 17 (210) 512581
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 22
(732) CeLOn PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIRaTOn
(510), (511) 5 leki dla ludzi .

(111) 335712 (220) 2020 04 17 (210) 512582
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 22
(732) CeLOn PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FaBROZeK
(510), (511) 5 leki dla ludzi .

(111) 335713 (220) 2020 04 17 (210) 512583
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 22
(732) CeLOn PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WaRIXan
(510), (511) 5 leki dla ludzi .

(111) 335714 (220) 2020 04 16 (210) 512592
(151) 2020 11 02 (441) 2020 07 06
(732) FORMeLa JaKUB, Lębork (PL);
FORMeLa MaCIeJ, Lębork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLIK aLeX
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do  pobrania, filmy kinemato-
graficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane fil-
my, środki edukacyjne do pobrania, książki audio, 16 książki do ryso-
wania, książki do malowania, książki dla dzieci, 41 usługi w zakresie: 
parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, prowadzenie 
parków rozrywki, usługi parków rozrywki, edukacja sportowa .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 335715 (220) 2020 04 17 (210) 512604
(151) 2020 11 06 (441) 2020 07 13
(732) MeDICInae sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Regeneliv B2 + B6
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
leki i  preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, zioła 
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane .

(111) 335716 (220) 2020 03 04 (210) 510998
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) Bridgestone Corporation, Tokio (JP)
(540) (znak słowny)
(540) V-sTeeL MInIng D-LUg
(510), (511) 12 opony terenowe, opony do maszyn górniczych, opo-
ny do równiarek mechanicznych, opony do ładowarek łopatowych, 
opony do buldożerów, opony do walców kołowych, opony do żurawi 
na kołach, opony do żurawi, opony do ciągników zrywkowych, opo-
ny do pługów śnieżnych, opony do przesuwnych betoniarek drogo-
wych, opony do spychaczy, opony do samochodów wywrotek, opo-
ny do przegubowych samochodów wywrotek, opony do pojazdów 
przeładunkowych, opony do ciężarówek .

(111) 335717 (220) 2020 03 23 (210) 511792
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) K2 ResIDenTIaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2ResIDenTIaL
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 27 .07 .21, 26 .03 .01, 24 .15 .01, 24 .15 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje 
nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, usłu-
gi związane z  majątkiem nieruchomym, wynajem zakwaterowania 
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[mieszkania], wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, za-
rządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, rozbiórka budynków, nadzór budow-
lany, budowanie nieruchomości, konserwacja i naprawa budynków, 
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projek-
towanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych .

(111) 335718 (220) 2019 12 18 (210) 508247
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 24
(732) RaWa PROJeKT .PL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) suszywo
(510), (511) 29 nasiona przetworzone, korzenie przetworzone, orze-
chy przetworzone, owoce przetworzone, warzywa przetworzone, 
mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i prze-
tworzonych orzechów, mieszanki przekąsek składające się z  suszo-
nych owoców i orzechów przetworzonych, suszone owoce, suszone 
orzechy, warzywa suszone, suszone jadalne algi, przekąski z  owo-
ców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, nasio-
na jadalne, batony na bazie orzechów i nasion, 30 zioła przetworzo-
ne, przetworzone ziarna, zboża przetworzone, przetworzone ziarna 
zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, zioła suszone, suszone 
ziarna pełnego zboża, zbitki owsiane zawierające suszone owoce, 
chrupki zbożowe, pieczywa chrupkie, przekąski z  pieczywa chrup-
kiego, wyroby piekarnicze, chleb, preparaty do wyrobu produktów 
piekarniczych, przekąski wieloziarniste, przekąski z muesli, przekąski 
składające się z  produktów zbożowych, ciasta, ciastka, jadalne wa-
fle, mieszanki do robienia pieczywa, konserwowane ziarna pełnego 
zboża, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, batony zbożowe, zbożo-
we artykuły śniadaniowe, krakersy z preparatów zbożowych, muesli 
składające się głównie z preparatów zbożowych, mieszanki spożyw-
cze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, prepa-
raty do sporządzania wafli .

(111) 335719 (220) 2020 10 26 (210) 519942
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) sMF TeChnOLOgy POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smf
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 maszyny wydmuchowe, maszyny do  pakowania, ma-
szyny do pakowania w kartony, narzędzia do pakowania [maszyny], 
urządzenia do  pakowania [maszyny], podajniki, podajniki [części 
maszyn], podajniki do maszyn, butelki (urządzenia do korkowania-), 
urządzenia do korkowania butelek, formierki ciśnieniowe, formy [czę-
ści maszyn], formy do odlewania produktów z tworzyw sztucznych 
[części maszyn], formy do odlewania ciśnieniowego [części maszyn], 
formy wtryskowe, maszyny do formowania, maszyny do formowania 
materiałów termoplastycznych, maszyny i urządzenia do formowa-
nia pojemników z tworzyw sztucznych, wydmuchiwarki butelek PeT, 
wydmuchiwarki butelek PP, stawiacze butelek, przenośniki i systemy 
transport opakowań, transportery powietrzne, transportery płytko-
we, transportery rolkowe, transportery taśmowe, linie butelkujące 
do pakowania mleka, inne maszyny pracujące w linii rozlewniczej, tu-
nele parowe, wywrotnice preform-dumpery, nalewarki grawitacyjne 
i wagowe, maszyny rozlewnicze, etykieciarki, maszyny do produkcji 
maseczek, matryce wydmuchowe do butelek PeT, 40 cięcie metalu, 

cięcie stali, spawanie, obróbka powierzchni metalowych poprzez 
szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, szlifowanie, szlifowanie 
powierzchni, frezowanie, antykorozyjna obróbka części metalowych, 
obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wyko-
rzystaniu cynkowania ogniowego i  procesów powlekania proszko-
wego, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów wiązką 
laserową, obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka 
metalu [kształtowanie], obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, 
obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, 
obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szli-
fowania dokładnego, toczenie, 42 projektowanie opakowań na rzecz 
osób trzecich, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, 
projektowanie opakowań, projektowanie butelek z tworzyw sztucz-
nych, projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych .

(111) 335720 (220) 2020 06 04 (210) 514335
(151) 2020 12 03 (441) 2020 07 27
(732) sZyMULa aDRIan, Jelenia góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Digital hill
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, pozycjonowanie stron inter-
netowych w wyszukiwarkach sieci Internet, usługi przygotowawcze 
dla pozycjonowania stron internetowych w  wyszukiwarkach sieci 
Internet, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, depozycjono-
wanie stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, 
obróbka tekstów, telemarketing, agencje reklamowe, usługi w zakre-
sie pozycjonowania marki, reklamowe i sponsorowane teksty (two-
rzenie-), publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron 
internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich  na  stronach internetowych, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, roz-
powszechnianie reklam za  pośrednictwem internetowych sieci ko-
munikacyjnych .

(111) 335721 (220) 2020 06 04 (210) 514337
(151) 2020 12 03 (441) 2020 07 27
(732) sZyMULa aDRIan, Jelenia góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rocket Media
(510), (511) 35 kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu wykorzy-
stania ich  jako strony internetowe, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, doradztwo w  zakresie 
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie 
informacji handlowych z  internetowych baz danych, marketing in-
ternetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optyma-
lizacja stron internetowych, promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, reklama biznesowych stron internetowych, reklamo-
wanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, usługi w zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i  innych mediów, ana-
liza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, bada-
nia rynku i badania marketingowe, doradztwo w zakresie marketin-
gu, doradztwo reklamowe i  marketingowe, dostarczanie informacji 
marketingowych, informacja marketingowa, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, marketing 
towarów i usług na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe 
on-line, obróbka tekstów, usługi w  zakresie pozycjonowania marki, 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklamowe i spon-
sorowane teksty (tworzenie-), pozycjonowanie stron internetowych 
w wyszukiwarkach sieci Internet, usługi przygotowawcze dla pozycjo-
nowania stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, depo-
zycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet .
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(111) 335722 (220) 2020 02 05 (210) 509887
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) X20 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X20
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 .04 .17, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i  badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc 
w  zakresie organizowania, zarządzania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, marketing, 
public relations, reklama, reklama bilbordowa, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych 
i  miejsc na  reklamę, tworzenie reklam i  tekstów sponsorowanych, 
uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyj-
ne, prasowe radiowe, telewizyjne, rozpowszechnienie materiałów 
reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego 
we  wszystkich środkach przekazu, usługi sekretarskie, sortowanie 
danych w  bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja 
personelu, przygotowywanie list płac, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, księgowość, wywiad gospodarczy, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszkaniowe, agencje 
nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finanso-
we, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieru-
chomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku 
nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, likwidacja przedsiębiorstw, inwesty-
cje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsorowanie finansowe, 
agencje ściągania należności, wycena nieruchomości, wynajmo-
wanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 37 budownictwo, budowa pa-
wilonów i  sklepów, budowa i  naprawy magazynów, budownictwo 
przemysłowe, nadzór budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz 
i na zewnątrz, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, izo-
lowanie budynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie drzwi i okien, 
układanie nawierzchni drogowych, kamieniarstwo, instalowanie 
i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwła-
maniowych, wind, pieców, 39 wynajmowanie powierzchni magazy-
nowych, wynajmowanie garaży, parkingów, miejsc parkingowych, 
42 opracowywanie projektów technicznych, doradztwo architekto-
niczne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie urbanistyczne, 
projektowanie budynków, usługi architektoniczne .

(111) 335723 (220) 2020 08 26 (210) 517536
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) KRaJeWsKI ZBIgnIeW OsTaL, Osiek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OsTaL-ZaUne
(540) 

(591) brązowy, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, ogrodzenia balkonowe (meta-
lowe-), metalowe ogrodzenia stosowane w pomieszczeniach, meta-
lowe ogrodzenia łańcuchowe, ogrodzenia z metali nieszlachetnych, 
metalowe materiały na ogrodzenia, filary metalowe, profile metalo-
we, portyki metalowe, gzymsy metalowe, drzwi ogrodowe (metalo-

we obramowania-), drzwi metalowe, drzwi i  okna metalowe, drzwi 
(bramy) żaluzjowe metalowe, drobne wyroby metalowe, dachy (po-
krycia-) metalowe, budowlane materiały metalowe, bramy metalowe, 
barierki metalowe, balustrady metalowe do  ogrodzeń, balustrady 
metalowe do balkonów, balustrady metalowe, balkony prefabryko-
wane [metalowe], artykuły metalowe do  użytku w  budownictwie, 
elementy drzwiowe metalowe, framugi drzwi metalowe, futryny 
do  drzwi metalowe, gałki [uchwyty] metalowe, ganki metalowe 
[konstrukcje], haki metalowe, klamki do drzwi metalowe, kratowni-
ce metalowe, materiały budowlane (metalowe), materiały konstruk-
cyjne metalowe, materiały metalowe dla budownictwa, materiały 
metalowe na rusztowania budowlane, metalowe barierki, metalowe 
cyfry na  drzwi, metalowe drobne wyroby, metalowe drzwi, bramy, 
okna i  osłony okienne, metalowe elementy budowlane, metalowe 
elementy dachowe, metalowe elementy drzwi, metalowe elementy 
fasadowe, metalowe gonty, metalowe łączniki do ogrodzeń, metalo-
we okucia do drzwi, metalowe okucia stolarskie, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, meta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe ma-
teriały budowlane, metalowe zakrętki, metalowe zamknięcia, meta-
lowe zamki do drzwi, metalowe zasuwy do bram, metalowe zasuwy 
do drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi, metalowe zatrzaski 
do  drzwiczek szafek, odlewy metalowe, odrzwia metalowe, okucia 
metalowe, poręcze metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, 
metalowe, werandy metalowe [budownictwo], zasuwy metalowe 
będące elementami do drzwi, zasuwy do drzwi metalowe .

(111) 335724 (220) 2020 09 24 (210) 518656
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) sUPeR POŻyCZKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POŻyCZKa PIenIĘDZy
(540) 

(591) biały, beżowy, ciemnoniebieski, ciemnozielony, 
jasnobrązowy, jasnoniebieski, jasnozielony, zielony, żółty
(531) 02 .01 .23, 02 .01 .30, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pożyczki .

(111) 335725 (220) 2020 05 27 (210) 514028
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 06
(732) ORKLa CaRe sPÓłKa aKCyJna, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sORaya BOTanIC COLLagen
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy, balsamy do  celów kosmetycznych, mleczka 
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów ko-
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per-
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji 
włosów, pomady do  celów kosmetycznych, środki do  czyszczenia 
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpie-
li i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne 
i  preparaty do  opalania i  po  opalaniu oraz do  ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do  makijażu i  do  demakijażu, kosmetyki upięk-
szające, środki do  koloryzacji i  do  dekoloryzacji włosów, produkty 
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi .

(111) 335726 (220) 2017 09 20 (210) 476695
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
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(732) BIeLenDa KOsMeTyKI naTURaLne sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niebieski Węgiel
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych .

(111) 335727 (220) 2020 03 16 (210) 511528
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 04
(732) PeRFeCT DIsPLays sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pd perfect displays
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .19, 27 .05 .22
(510), (511) 9 adaptery elektryczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, 
alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, anteny, aparaty fotograficzne, 
aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizual-
ne urządzenia dydaktyczne (do nauczania), automaty biletowe, diody 
elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi (QLeD), diody świe-
cące (LeD), dyktafony, dyski kompaktowe (CD-ROMy), dyski magne-
tyczne, dyski optyczne, ekrany (fotografia), ekrany fluoryzujące, ekra-
ny projekcyjne, ekrany wideo, elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, epidiaskopy (rzutniki), głośniki, gniazdka elektryczne, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyj-
ne karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne 
do  zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne 
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentrycz-
ne, kable światłowodowe, kamery wideo, klawiatury komputerowe, 
kodowane karty magnetyczne, komputery, komputery cienki klient, 
komputery do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, komputery kie-
szonkowe (PDa), komputery przenośne (podręczne), końcówki (elek-
tryczność), korektory graficzne (urządzenia audio), lampy optyczne 
(rzutniki), ładowarki do baterii, magnetofony, magnetowidy, magne-
tyczne nośniki danych, manekiny do  symulacji zderzeń, manekiny 
reanimacyjne (przyrządy dydaktyczne), maszty do  anten bezprze-
wodowych, materiały na  przewody instalacji elektrycznych (kable), 
meble laboratoryjne, mikrofony, miksery audio, monitory (programy 
komputerowe), monitory (sprzęt komputerowy), monitory wyświe-
tlające wideo do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, myszy (sprzęt 
do przetwarzania danych), nadajniki (telekomunikacja), nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, 
nośniki do rejestracji dźwięku, obiektywy (soczewki) optyka, obudo-
wy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefonicz-
ne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fono-
graficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary 3D, okulary 
inteligentne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier kompute-
rowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy 
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optycz-
ne nośniki danych, organiczne diody elektroluminescencyjne [OLeD], 
osłony do  gniazdek elektrycznych, osłony obiektywów, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne UsB, panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do  pobrania, pliki muzyczne do  pobierania, płytki dla układów 
scalonych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], 
podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDa], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, po-
krowce na smartfony, procesory centralne, programy komputerowe 

do  pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, projektory, projektory wideo, prostowniki, 
próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełącz-
niki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, 
inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotogra-
fia], publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elek-
tryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe 
[elektryczność], radia [odbiorniki radiowe], ramki cyfrowe do  zdjęć, 
regulatory świateł scenicznych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 
roboty do  teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, skrzynki 
rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchaw-
ki do komunikacji zdalnej, słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzę-
gacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do kom-
puterów, sprzężenia elektryczne, stateczniki (oświetlenie), statywy 
do  aparatów fotograficznych, styki elektryczne, subwoofery, sygna-
lizacja świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze (elektryczność), 
światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektrycz-
ność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, 
świetlne lub mechaniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, tele-
fony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telepromptery 
(wyświetlacze tekstów), torby do noszenia komputerów, tranzystory 
(elektronika), tuby do  głośników, tuleje łączące do  kabli elektrycz-
nych, tworniki [elektryczność], układy scalone, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego, urządzenia do  głosowania, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do lokalizowania dźwięku, 
urządzenia do  montażu filmów kinematograficznych, urządzenia 
do  odtwarzania dźwięku, urządzenia do  pomiarów precyzyjnych, 
urządzenia do  projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do  reje-
strowania czasu, urządzenia do  rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do  transmisji dźwięku, urządzenia elektrodynamiczne do  zdalnego 
sterowania sygnałami, urządzenia i  przyrządy optyczne, urządzenia 
kinematograficzne, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektrycz-
ność], urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, 
urządzenia zdalnego sterowania, wideofony, wzmacniacze, wzmac-
niacze lampowe, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektro-
magnetyczne], zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze 
rejestrujące], zelektryfikowane szyny do  zawieszania reflektorów 
punktowych, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, złącza 
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analiza syste-
mów komputerowych, audyt energetyczny, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w  zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w  zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania witryn internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja opro-
gramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kompute-
rowych w  celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów kom-
puterowych w  celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, oprogramowanie jako usługa [saas], programowanie kom-
puterów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, tworzenie platform komputerowych, 
usługi architektoniczne, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego .

(111) 335728 (220) 2019 01 24 (210) 495177
(151) 2020 09 29 (441) 2019 03 11
(732) MyWash sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Wash
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(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .03 .23
(510), (511) 3 chemia do myjni samochodowych, środki do czyszcze-
nia i  polerowania pojazdów, szampony do  mycia pojazdów, piany 
myjące do  pojazdów, proszki do  mycia pojazdów, woski samocho-
dowe, 7 myjnie samochodowe, myjnie bezdotykowe, myjnie mo-
dułowe, myjnie kontenerowe, maszyny myjące, czyszczące i piorące 
do pojazdów, akcesoria do czyszczenia pojazdów, odkurzacze samo-
obsługowe, maszyny do  dozowania chemii do  czyszczenia pojaz-
dów, 9 aplikacje komputerowe do sterowania myjniami samochodo-
wymi, rozmieniarki monet .

(111) 335729 (220) 2019 03 01 (210) 496593
(151) 2020 11 09 (441) 2019 12 23
(732) InsTyTUT eneRgII sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) s2IMP
(510), (511) 40 recykling i  przetwarzanie odpadów, doradztwo 
związane z  recyklingiem odpadów, recykling i  usuwanie osadów 
ściekowych, higienizacja i granulacja osadów ściekowych, 42 usługi 
w zakresie doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii, 
badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w  zakresie technologii, 
ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 
wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii prze-
twarzania odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, do-
radztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie nowych 
technologii dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclin-
gu odpadów, opracowywanie technologii w  zakresie higienizacji 
i  granulacji osadów ściekowych, opracowywanie technologii pozy-
skiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi 
projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu bio-
technologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laborato-
ryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej, opracowywanie pro-
jektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów 
przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, 
usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompo-
stu i paliw .

(111) 335730 (220) 2017 07 13 (210) 474053
(151) 2020 10 14 (441) 2018 04 30
(732) PFeIFeR & Langen POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tofi
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 5 mieszanki paszowe do  celów leczniczych, mieszan-
ki paszowe uzupełniające do  celów leczniczych, dodatki do  paszy 
do  celów leczniczych, 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki pa-
szowe nie  do  celów leczniczych, mieszanki paszowe uzupełnia-
jące nie  do  celów leczniczych, wapno do  paszy, dodatki do  paszy 
nie do celów leczniczych, karmy dla zwierząt .

(111) 335731 (220) 2018 09 07 (210) 490273
(151) 2020 10 16 (441) 2018 10 29

(732) WOJCIesKI anDRZeJ, łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProQualiter COMMITMenT TO QUaLITy
(540) 

(591) szary, biały
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie .

(111) 335732 (220) 2019 06 12 (210) 501052
(151) 2020 11 17 (441) 2020 08 03
(732) JaRZĄB BOgDan PIeKaRnIa-CIasTKaRnIa, grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIeKaRnIa-CIasTKaRnIa Bogdan Jarząb
(540) 

(591) czarny, żółty, brązowy
(531) 08 .01 .08, 27 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 chleby, bułki, ciasta, ciastka, placki, gotowe posiłki: 
gotowe mini pizze, kanapki z parówką (hot-dog), zapiekanki, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarskie, pieczywo, paszteciki, tarty .

(111) 335733 (220) 2019 06 24 (210) 501463
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 02
(732) DUDeK WOJCIeCh POLsTaL ZaKłaD PRODUKCJI 
MaTeRIałÓW BUDOWLanyCh-DUDeK WOJCIeCh, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Merida
(510), (511) 6 dachówka metalowa .

(111) 335734 (220) 2019 06 28 (210) 501636
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) MaLInOWsKI RysZaRD PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-hanDLOWO-UsłUgOWe MaLIneX, łęczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malinex
(540) 

(591) czerwony, biały, granatowy
(531) 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby me-
talowe, uszczelniacze metalowe, obejmy węża metalowe, sworznie 
metalowe, elementy złączne metalowe, elementy zraszające meta-
lowe, narzędzia metalowe do wierceń w skałach, klucze, 7 maszyny 
i ich części dla górnictwa, do wydobywania w górnictwie oraz w bu-
downictwie, narzędzia z  napędem mechanicznym, sprzęt i  wypo-
sażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 8 narzędzia 
ręczne, narzędzia z mechanizmem ręcznym, klucze płaskie i specjal-
nego przeznaczenia, klucze do  torowisk i  armatury hydraulicznej 
typu sTeCKO, 40 usługi obróbki elementów metalowych, usługi ob-
róbki cieplnej, usługi spawalnicze, tokarskie, frezowania, kucia .
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(111) 335735 (220) 2019 07 18 (210) 502464
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) ZIeLIŃsKI WaLDeMaR sana, Robercin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agRO PRIMe
(510), (511) 16 arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy rege-
nerowanej do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
folia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania 
lub zabezpieczania w  transporcie, folia termokurczliwa do  pakowa-
nia, folia poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego, folia 
do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pako-
wania żywności, folia stretch do pakowania, folia spożywcza do pa-
kowania, folia do pakowania i przechowywania sianokiszonki, karton, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty 
do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, lak do pie-
czętowania, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, naklejki adresowe, numeratory, opakowania, opakowa-
nia z  tworzyw sztucznych, opakowania z  folii, papieru lub tektury, 
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania, 
papier do  zawijania, rury tekturowe, tacki do  pakowania żywności, 
taśma klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet, taśmy papie-
rowe, taśmy przylepne do  celów papierniczych lub do  użytku do-
mowego, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torby, 
torebki, woreczki i reklamówki z papieru lub tworzyw sztucznych, tor-
by, torebki, woreczki i reklamówki z folii hDPe, artykuły do pakowania 
i przechowywania z kartonu, 17 folie z tworzyw sztucznych do sto-
sowania w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, folia polipropy-
lenowa inna niż do pakowania, folia poliuretanowa inna niż do pako-
wania, folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, 35 usłu-
gi sprzedaży następujących towarów: arkusze z wiskozy do zawijania, 
arkusze z  celulozy regenerowanej do  pakowania, folia z  tworzywa 
sztucznego do pakowania, folia z tworzyw sztucznych z pęcherzyka-
mi powietrza do pakowania lub zabezpieczania w  transporcie, folia 
termokurczliwa do  pakowania, folia poliolefina do  pakowania, folia 
do pakowania ręcznego, folia do pakowania na automatach pakują-
cych, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pako-
wania, folia spożywcza do pakowania, folia do pakowania i przecho-
wywania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, materiały klejące do ce-
lów papierniczych lub do  użytku domowego, naklejki adresowe, 
numeratory, opakowania, opakowania z  tworzyw sztucznych, opa-
kowania z folii, papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury 
lub papieru, papier do pakowania, papier do zawijania, rury tekturo-
we, tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP 
do pakowania palet, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z folii 
hDPe, wyroby z kartonu, folie z tworzyw sztucznych do stosowania 
w rolnictwie, biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, folia polipropylenowa, inna 
niż do pakowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, folia 
z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, usługi prowadzenia 
sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, 
aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami 
wymienionymi w niniejszej klasie .

(111) 335736 (220) 2019 08 26 (210) 503784
(151) 2020 10 14 (441) 2019 12 09
(732) PKP InTeRCITy sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Combo
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .18

(510), (511) 12 kolejki linowe, lokomotywy, pociągi, wagony kole-
jowe, 39 transport, transport ludzi i  towarów koleją, drogą, powie-
trzem i  wodą, transport, pakowanie i  składowanie towarów, orga-
nizowanie podróży kolejowych, usługi przechowywania bagażu, 
usługi wypożyczania samochodów, udzielanie informacji w zakresie 
rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach i samo-
lotach, organizowanie podróży kolejowych, usługi dotyczące wago-
nów sypialnych .

(111) 335737 (220) 2019 09 06 (210) 504164
(151) 2020 11 25 (441) 2019 10 07
(732) saLa MagDaLena aLPhaVIT, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a alphavit
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05 .03 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w pracach badawczych, 
fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, nawozy 
sztuczne, mieszaniny gaszące ogień, produkty chemiczne do konser-
wowania artykułów żywnościowych, substancje garbujące, 3 środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do polero-
wania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki 
kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, melasa, drożdże, proszek do  pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód do chłodzenia .

(111) 335738 (220) 2019 09 12 (210) 504372
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 06
(732) COMMUnICaTIOn UnLIMITeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWeR geneRaTIOn 50-70
(540) 

(591) czerwony, żółty, zielony, granatowy, niebieski, szary, 
pomarańczowy, brązowy, różowy, fioletowy, beżowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 02 .07 .25, 01 .15 .03, 01 .15 .07
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza danych i  statystyk 
dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań 
rynkowych, analiza rynku, analiza statystyk dotyczących działalności go-
spodarczej, analiza w zakresie marketingu, analiza zarządzania w biznesie, 
analizy badań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych ba-
dań rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, 
analizy i raporty statystyczne, analizy rynku, analizy w zakresie marketin-
gu, analizy w  zakresie reklamy, badania biznesowe, badania dla celów 
działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące informacji 
biznesowych, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, ba-
dania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania i analiza 
w dziedzinie manipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania 
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, badania konsumenckie, badania 
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rynkowe, badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i analizy 
biznesowe, badania rynku i badania marketingowe, badania statystyczne 
przedsiębiorstw, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania 
w  zakresie biznesu, badania w  zakresie public relations, badania w  za-
kresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badanie 
działalności gospodarczej i  rynku, badanie rynku, gromadzenie infor-
macji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji handlowych, 
gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie informacji na  temat 
personelu, gromadzenie informacji na  temat analiz rynkowych, groma-
dzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji 
z badań rynkowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, ba-
dania w zakresie działalności gospodarczej, badania w zakresie działalno-
ści gospodarczej i marketingu, konsultacje dotyczące przygotowywania 
statystyk biznesowych, konsultacje w zakresie badań biznesowych, ocena 
statystyczna danych marketingowych, opracowywanie biznesowych da-
nych statystycznych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji 
handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywanie 
statystyk handlowych, prowadzenie badań marketingowych, prowadze-
nie badań w dziedzinie public relations, przeprowadzanie badań w zakre-
sie działalności gospodarczej, raporty i badania rynkowe, raporty z analiz 
rynkowych, sondowanie rynku, sporządzanie raportów biznesowych, 
sporządzanie raportów do celów marketingowych, sporządzanie rapor-
tów ekonomicznych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządza-
nie raportów handlowych, sporządzanie statystyk, statystyczne badania 
biznesowe, statystyczne badania rynkowe, strategiczna analiza bizneso-
wa, badania rynkowe i  analiza badań rynkowych, udzielanie informacji 
dotyczących badań rynkowych, usługi analizy biznesowej oraz badania 
rynkowe, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badawcze w zakresie 
reklamy i marketingu, usługi badawcze związane z reklamami, usługi oce-
ny rynku, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie analiz 
rynkowych, usługi w  zakresie analizy danych dotyczących działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie ba-
dania rynku, usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], 
usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, 
usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, 
usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakre-
sie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w za-
kresie strategii rozwoju marki, usługi w  zakresie strategii biznesowych, 
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie wyszukiwania 
danych z badań rynku, wywiady dla badań jakościowych rynku, zbieranie 
biznesowych danych statystycznych, zestawienia statystyczne, zestawie-
nia statystyczne (dla działalności gospodarczej lub celów handlowych) .

(111) 335739 (220) 2019 09 16 (210) 504504
(151) 2020 03 04 (441) 2019 10 28
(732) RaDZIsZeWsKa MaRZanna VeDICa, szeligi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VeDICa
(510), (511) 41 usługi nauczania, edukacji i oświaty w obszarze psy-
chobiologii, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie w obszarze 
psychobiologii, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, 
kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, 
edukacyjnych i  oświatowych w  obszarze psychobiologii, opraco-
wania i  rozprawy naukowe, edukacyjne i  oświatowe, publikowanie 
książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i  oświatowych w  obszarze psychobiologii, publikowanie 
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i  tekstów nauko-
wych, edukacyjnych i  oświatowych w  obszarze psychobiologii, 44 
pomoc medyczna, usługi medyczne, usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laborato-
ria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi higienicz-
ne i kosmetyczne, usługi klinik medycznych, ośrodki zdrowia, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka 
paliatywna, szpitale, placówki rekonwalescencji, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania 
się, fizjoterapia, doradztwo w zakresie dietetyki odżywiania .

(111) 335740 (220) 2019 09 30 (210) 504977
(151) 2020 10 14 (441) 2019 12 16
(732) haWełKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManUFaKTURa PIeROga W  PaRKU ZDROJOWyM MaTe- 
CZny 1905
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, brązowy, żółty, biały
(531) 26 .02 .01, 26 .02 .07, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki jadalne, 
galaretki mięsne, galaretki owocowe, konfitury, konserwy, mięso, 
mięso konserwowane, napoje mleczne lub z przewagą mleka, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce i warzywa konserwowane, suszo-
ne i gotowane, pikle, potrawy na bazie ryb, ryby, produkty mleczne, 
wyroby z mleka w tym kefir, masło, mleko, sery, śmietana, rosoły, sa-
łatki owocowe, sałatki warzywne, soki warzywne do przyrządzania 
potraw, sosy mięsne, sosy do  sałat, śledzie, zupy, zupy jarzynowe, 
30 pierogi, wyroby mączne, chleb, bułeczki słodkie, ciastka, cukier-
ki, herbata, kakao, kawa, jadalne ozdoby do  ciast, lody, majonezy, 
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, pasztet, pierniki, pizza, potrawa na  bazie mąki, przyprawy, 
sosy (z  wyjątkiem sosów do  sałat), słodycze, wyroby cukiernicze, 
piekarnicze, 35 sprzedaż artykułów spożywczych w tym pierogów, 
potraw mącznych, artykułów garmażeryjnych, mięsnych, wytworzo-
nych na bazie: mleka, ryb, warzyw, owoców, alkoholi, sprzedaż piwa, 
wód mineralnych, alkoholi, napoi, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, 
doradztw o w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowy-
mi, usługi związane z organizacją sieci miejsc w jakich prowadzona 
jest sprzedaż potraw mącznych w tym pierogów, dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, ma-
teriałów drukowanych, próbek, 43 pierogarnie, restauracje, punkty 
gastronomiczne, usługi realizowane w  gastronomii, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi opieki nad dzieć-
mi świadczone w obiektach handlowych, gastronomicznych .

(111) 335741 (220) 2019 10 14 (210) 505604
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 02
(732) sUChy DOROTa, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeRTyIFIKaT POLsKa FIRMa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .01 .01, 01 .01 .05, 01 .01 .10, 26 .01 .01, 
26 .01 .13, 26 .01 .18, 01 .17 .11
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, promocja 
sprzedaży, promocja towarów i  usług, promocja przedsiębiorstw, roz-
powszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych, uaktualnienie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, towarów, pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów 
i usług, organizowanie programów promocyjnych, badanie w dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradztwo mające na  celu przygotowanie 
przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w za-
kresie działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie rynku 
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i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, 
kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, 42 kontrola jakości, certy-
fikowanie produktów i usług, certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfiko-
wanie firm, stwierdzenie autentyczności firmy, produktów i usługi .

(111) 335742 (220) 2019 10 14 (210) 505605
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) aLDI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChRUPKO JaDy
(540) 

(591) niebieski, różowy, pomarańczowy, żółty, jasnozielony
(531) 01 .15 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 30 mąka i  produkty zbożowe, chrupki zbożowe, chipsy 
zbożowe, przekąski zbożowe .

(111) 335743 (220) 2019 10 21 (210) 505838
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) VasTInT POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Riverview
(510), (511) 35 biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 
usługi w  zakresie zarządzania i  administrowania nieruchomościami, 
nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń 
biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nierucho-
mego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi 
kupna i  sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 
usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budo-
wę, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części, 
usługi w  zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty bu-
dynków, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wyko-
nywanie robót wykończeniowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc 
parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych, eksper-
tyzy inżynieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakre-
sie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, 
usługi w  zakresie projektowania architektonicznego i  budowlanego, 
44 projektowanie i  urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków 
biurowych i handlowych, 45 obsługa prawna inwestycji budowlanych .

(111) 335744 (220) 2019 10 29 (210) 506192
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10
(732) TORF CORPORaTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) On ORaL CaRe
(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji zębów .

(111) 335745 (220) 2019 10 29 (210) 506193
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 10

(732) TORF CORPORaTIOn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) On ORaL CaRe
(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji zębów .

(111) 335746 (220) 2019 10 29 (210) 506232
(151) 2020 10 12 (441) 2019 12 30
(732) PeRFFaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BaroX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i  sanitarne, 
produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do  żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplemen-
ty diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, su-
plementy żywnościowe, suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 
preparaty ziołowe do  celów medycznych, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do ce-
lów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi .

(111) 335747 (220) 2019 10 31 (210) 506339
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 09
(732) PRynCy TeKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUMBO
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o  przedłużonej trwałości i  mrożone 
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słody-
cze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, sło-
dycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, 
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształ-
tach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadzie-
wane, lody, sorbety .

(111) 335748 (220) 2019 11 06 (210) 506478
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) KOLeKTyF sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLeKTyF
(510), (511) 16 reprodukcje graficzne, grafika, rysunki, naklejki, obra-
zy i zdjęcia, druki, afisze i plakaty, 35 reklama, usługi marketingowe, 
37 usługi budowlane, wykańczanie wnętrz, 41 fotografia, usługi ka-
ligrafii, organizowanie wystaw, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie graficzne, projektowanie budowlane, usługi architek-
toniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, pisanie techniczne, doradztwo przy projektowaniu stron inter-
netowych, 45 planowanie i organizowanie uroczystości .

(111) 335749 (220) 2019 11 06 (210) 506479
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 13
(732) WesTMaR hyDRaULICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, szczecin (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) WesTMaR hyDRaULICs
(510), (511) 37 usługi hydrauliczne, usługi stoczniowe .

(111) 335750 (220) 2019 11 12 (210) 506660
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 17
(732) KOZyRa sTanIsłaW PRZeDsIĘBIORsTWO WIeLOBRanŻOWe 
esKa, nowa Osada (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esKa
(540) 

(591) biały, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .09
(510), (511) 30 kasza gryczana prażona i nieprażona, płatki gryczane, 
mąka gryczana, mąka kukurydziana, ziemniaczana, ryż, płatki ryżowe, 
płatki jaglane, płatki kukurydziane, kasza kukurydziana, kasza spożyw-
cza, kuskus, przetworzone ziarna zbóż, kasza jaglana, kasza jęczmien-
na, makarony, 35 organizacja i promocja dla osób trzecich sprzedaży 
hurtowej, sprzedaży detalicznej, koncesjonowanie dóbr i  usług, po-
średnictwo w  zakresie wyszukiwania partnerów handlowych, usługi 
reklamowe za  pośrednictwem telefonu, radia, telewizji i  przez sieć 
Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa-
nie wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, agencje 
informacji handlowej, zarządzanie hotelami, zarządzanie w  zakresie 
zamówień handlowych, 39 pakowanie i  konfekcjonowanie produk-
tów rolnych, tworzenie zestawów z różnej gamy produktów rolnych, 
dostarczanie produktów zbożowych, usługi transportu samochodami .

(111) 335751 (220) 2019 11 15 (210) 506808
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) CODeTe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CODeTe
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 24 .17 .01, 24 .17 .05, 24 .17 .06, 
26 .11 .03, 26 .11 .09, 26 .03 .23
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe do  pobrania, aplikacje komputerowe nagrane, 
aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, oprogra-
mowanie gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, elektryczne urządzenia pomiarowe, w tym der-
matoskopy i wideoskopy, oprogramowanie związane ze sztuczną inteli-
gencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie oparte o łańcuch 
blokowy (blockchain), 35 działalność agencji zatrudnienia, marketing 
w  ramach wydawania oprogramowania, aktualizacja i  utrzymywanie 
danych w  komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, syste-
matyzacja danych w  komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 organizowa-
nie i  prowadzenie warsztatów, organizowanie i  prowadzenie szkoleń, 
przekazywanie know-how, usługi szkoleniowe zapewniane przy użyciu 
symulatorów, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego na zamó-
wienie, tworzenie stron internetowych na zamówienie, aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, audyty i analizy systemów kompu-
terowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, do-

radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputero-
wych i danych inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w  celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w  celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputero-
wych, powielanie programów komputerowych, programowanie kom-
puterów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, tworzenie platform komputerowych, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [saas] 
obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych  .

(111) 335752 (220) 2019 11 26 (210) 507215
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) MD BUsIness sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, jasnoszary
(531) 29 .01 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .06, 26 .04 .07, 26 .04 .10, 
26 .04 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .01 .06, 04 .05 .13, 04 .05 .21
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie dedykowane, aplikacje desktopowe, aplikacje mo-
bilne, aplikacje internetowe, oprogramowanie firmowe, pakiety pro-
gramów, 42 usługi w zakresie technologii informatycznych, rozwój, 
tworzenie i wdrażanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie 
jako usługa, doradztwo i konsultacje w zakresie technologii informa-
tycznej, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, tworzenie 
stron www, projektowanie oprogramowania komputerowego na za-
mówienie, tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych, usługi 
podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, programowa-
nie komputerów i  konserwacja programów komputerowych, opra-
cowanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób 
trzecich, projektowanie systemów informatycznych dotyczących za-
rządzania, projektowanie systemów informatycznych .

(111) 335753 (220) 2019 11 26 (210) 507272
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 07
(732) easTsOFT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eastsoft
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 27 .05 .05, 27 .01 .01, 01 .03 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa oprogramowania, 
sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych, peryferyjnych urzą-
dzeń komputerowych, 42 usługi w  dziedzinie programowania kom-
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puterów, usługi w  zakresie aktualizacji programów komputerowych, 
usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi pisania programów komputerowych, usługi konsultacyjne w za-
kresie programowania komputerów, usługi inżynieryjne w  zakresie 
programowania komputerowego, usługi doradztwa technologiczne-
go w  zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa tech-
nicznego związane z  programowaniem komputerowym, usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi 
doradcze i  informacyjne związane z  projektowaniem, programowa-
niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi ana-
lityczne dotyczące programów komputerowych, usługi aktualizacji 
programów komputerowych, udzielanie informacji z zakresu progra-
mów komputerowych, uaktualnianie i adaptacja programów kompu-
terowych zgodnie z życzeniami użytkowników, tworzenie programów 
komputerowych, tworzenie programów komputerowych do przetwa-
rzania danych, testowanie programów komputerowych, sporządzanie 
raportów dotyczących programów komputerowych, sporządzanie ra-
portów dotyczących programowania komputerowego, projektowanie 
programów komputerowych, programowanie komputerowe dla osób 
trzecich, programowanie komputerów, programowanie komputerów 
i konserwacja programów komputerowych, programowanie aplikacji 
multimedialnych, opracowywanie programów do  przetwarzania da-
nych na zamówienie osób trzecich, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, kompi-
lacja programów komputerowych, instalacja i utrzymanie programów 
komputerowych, instalacja i aktualizacja programów do przetwarza-
nia danych, doradztwo techniczne związane z programowaniem kom-
puterów, doradztwo specjalistyczne związane z  programowaniem 
komputerowym, badania w dziedzinie programów i oprogramowania 
komputerowego, wdrażanie oprogramowania .

(111) 335754 (220) 2019 11 26 (210) 507273
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 07
(732) JagODZIŃsKa agnIesZKa CULInaRIa ResTaURaCJe,  
Kurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Fish
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 03 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usłu-
gi klubów w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w ka-
feteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, oferowanie żywności i  napojów dla gości, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i  napojów, 
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restaura-
cji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne .

(111) 335755 (220) 2019 11 26 (210) 507282
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 07
(732) DaMĘTKa-MaZIaReK JOanna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ius est ars
(510), (511) 45 usługi prawne, pomoc prawna, usługi radców praw-
nych, usługi adwokatów .

(111) 335756 (220) 2019 11 27 (210) 507302
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 07

(732) MaTeJKa łUCJa WeROnIKa, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaKłaD PRZeTWÓRsTWa MIĘsnegO Joachim Matejka
(540) 

(591) ciemnoczerwony, jasnożółty, pomarańczowy
(531) 03 .04 .18, 25 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser-
wowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, galaretki, 
dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 43 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 335757 (220) 2019 11 27 (210) 507305
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 07
(732) MIKICKa MOnIKa KaTaRZyna, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emma MaRKeT
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nie-
naturalna, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbo-
żowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety 
i  inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek 
do  pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i  inne przyprawy, lód [zamrożona woda], 35 reklama, za-
rządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 335758 (220) 2019 12 06 (210) 507760
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) POLsKI TeaTR TaŃCa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLsKI TeaTR TaŃCa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 02 .01 .30
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja czasopism, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, pisanie scenariuszy, publikacja kalendarzy, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacje multimedialne, publiko-
wanie fotografii, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie nut, 
publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie piosenek, publikowanie scenariuszy do użyt-
ku teatralnego, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów edukacyj-
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nych, usługi w  zakresie transkrypcji muzyki, usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w  zakresie utworów muzycznych, dostarczanie informacji 
na temat aktywności kulturalnych, impresariat teatralny, imprezy kultural-
ne, imprezy taneczne, informacja o rozrywce, informacje dotyczące dzia-
łalności kulturalnej, koncerty muzyczne, kierownictwo artystyczne arty-
stów estradowych, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, 
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczo-
nych do występów, obozy letnie w zakresie rozrywki i edukacji, obsługa 
koncertów muzycznych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, 
organizacja i  prezentacja widowisk, organizacja i  prowadzenie balów, 
organizacja i  przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konkursów muzycznych, 
organizacja widowisk, organizacja występów rozrywkowych na  żywo, 
organizowanie festiwali, organizowanie festynów w  celach edukacyj-
nych, organizowanie festynów w  celach kulturalnych, organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, organizowanie imprez muzycznych, organi-
zowanie imprez tanecznych, organizowanie koncertów, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie, produkcja i wystawia-
nie spektakli teatralnych, organizowanie przedstawień, organizowanie 
spektakli rozrywkowych, organizowanie widowisk muzycznych, organi-
zowanie widowisk scenicznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, 
planowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, pokazy baletowe, 
pokazy filmowe, pokazy taneczne na żywo, prezentacja dzieł teatralnych, 
prezentacja koncertów, prezentacja przedstawień na żywo, prezentacja 
recitali, produkcja nagrań audio i  video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących 
występy tancerzy, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja przedstawień, produkcja sztuk scenicznych, produkcje teatralne, 
przedstawienia baletowe, przedstawienia muzyczne, studia tańca, te-
atralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 
do  występów, udostępnianie obiektów i  sprzętu kinematograficznego 
lub teatralnego, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  pokazywania fil-
mów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, 
udostępnianie obiektów i  sprzętu do  tańca, udostępnianie obiektów 
i sprzętu teatralnego, usługi agencji rezerwujących miejsca na przedsta-
wienia teatralne, usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne i  in-
struktażowe, usługi festiwali muzycznych, usługi informacyjne związane 
z  rozrywką, usługi koncertów muzycznych, usługi prezentacji audiowi-
zualnych do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone przez 
artystów scenicznych, usługi teatralne, usługi w zakresie komponowania 
muzyki, usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie produkcji widowisk, 
usługi w zakresie sal tanecznych, widowiska muzyczne, widowiska teatral-
ne i widowiska muzyczne, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, 
zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, zarządzanie koncertami, edukacja .

(111) 335759 (220) 2019 12 09 (210) 507829
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 13
(732) syRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Coock Best Polish 2017 Workshop 1st
(540) 

(531) 03 .07 .03, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 9 rękawice do  ochrony przed wypadkami lub urazami, 
osłony ochronne na  twarz dla robotników, odzież chroniąca przed 
wypadkami lub urazami, 25 odzież ochronna zakładana na ubrania .

(111) 335760 (220) 2008 02 27 K (210) 508929
(151) 2020 11 06 (441) 2020 07 13
(732) PepsiCo, Inc ., Purchase (Us)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKsTaR PUnCheD
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i  gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre-
paraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje izoto-
niczne i napoje orzeźwiające .

(111) 335761 (220) 2019 12 09 (210) 507834
(151) 2020 11 18 (441) 2020 07 13
(732) syRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) syRO . aRTyKUły sPaWaLnICZe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 rękawice do  ochrony przed wypadkami lub urazami, 
osłony ochronne na  twarz dla robotników, odzież chroniąca przed 
wypadkami lub urazami, 25 odzież ochronna zakładana na ubrania .

(111) 335762 (220) 2019 12 16 (210) 508098
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) aMIDeL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLIsZKa
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .

(111) 335763 (220) 2019 12 16 (210) 508099
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) aMIDeL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Drozd
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .

(111) 335764 (220) 2019 12 16 (210) 508101
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) aMIDeL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gołąb
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .

(111) 335765 (220) 2019 12 16 (210) 508103
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) sTReFa TenIsa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa tenisa www .strefatenisa .com .pl
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 21 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 25 pokrowce butów, inne niż do celów medycznych, bieli-
zna osobista, biustonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowa-
ne, buty tenisowe [obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy, 
daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzia-
nina [odzież], dresy, kurtki, kurtki [odzież], nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, opaski na głowę, opaski na rękę, opaski przeciwpotne na nad-
garstek, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne, podko-
szulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, skarpetki 
wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, spodnie, spodenki, 
sukienki do gry w tenisa, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, ko-
szulki do tenisa, koszulki polo, T-shirty z krótkim rękawem, bluzy dre-
sowe, bluzy sportowe, 28 artykuły i  sprzęt sportowy, dopasowane 
pokrowce na  sprzęt sportowy, torby specjalnie przystosowane 
do sprzętu sportowego, futerały przystosowane do noszenia artyku-
łów sportowych, piłki sportowe nadmuchiwane, dopasowane po-
krowce do rakiet do gry w racquetball, dopasowane pokrowce na ra-
kiety tenisowe, uchwyty do  piłek, kosze do  łapania piłek, piłki 
do sportów rakietowych, piłki do tenisa, piłki do gry w paddle tenis, 
rakiety do  tenisa, naciągi do  rakiet (tenisowych lub badmintono-
wych), naciągi do  rakiet wykonane z  jelita, siatki do  sportów, siatki 
i słupki do tenisa, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urzą-
dzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia do gier, worki 
treningowe, taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, po-
krowce na rakiety do tenisa, pojemniki na piłki tenisowe, rączki do ra-
kiet, owijki do rączek rakiet tenisowych, opaski do uchwytów rakiet 
tenisowych, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowe-
go, taśmy do  owijania uchwytów rakiet tenisowych, tłumiki drgań 
do rakiet tenisowych, kosze do zbierania piłek tenisowych, maszyny 
do zbierania piłek tenisowych, koszyki na piłki tenisowe, wózki na pił-
ki tenisowe, pojemniki na piłki tenisowe, uchwyty do artykułów spor-
towych, ręczne trenażery nóg, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługi-
wany ręcznie, naciągi naturalne do  rakiet tenisowych wykonane 
z jelita, siatki do sportów, siatki do celów sportowych, słupki do tenisa, 
ochraniacze do uprawiania sportu, piłki do gry w racquetball, obręcze 
sportowe, materiały strunowe do rakiet sportowych, rakiety do tenisa 
platformowego [paddle], rakiety do gry w racquetball, torby tenisowe 
wyprofilowane do  noszenia rakiety, ochronne pokrowce na  rakiety, 
ochraniacze [części strojów sportowych], piłki do softballu, piłki spor-
towe, sprzęt sportowy, gry sportowe, sprzęt do  treningów sporto-
wych, piłki do squasha, rakiety do squasha, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych i obuwia, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży, dodatków 
odzieżowych i  obuwia, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą i obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
i obuwiem, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzie-
ży i obuwia, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych i obuwia, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do  akcesoriów odzieżowych i  obuwia, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżowych 
i  obuwia, usługi marketingu dla sportowców, 41 produkcja imprez 
sportowych na  potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych 
na  potrzeby radiowe, szkolenia zawodników sportowych, nadzoro-
wanie ćwiczeń fizycznych, usługi doradcze w zakresie organizowania 
imprez sportowych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usłu-
gi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi trener-
skie w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzy-
mywania dobrej kondycji fizycznej, usługi ośrodków sprawności fi-
zycznej, usługi klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu do  lekkoatletyki, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu do  rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, obozy sportowe, usługi siłowni, udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętów gimnastycznych, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwi-
czeń fizycznych, usługi trenerskie, usługi trenerów osobistych, prowa-
dzenie zawodów sportowych, usługi klubów sportowych, udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu na  imprezy sportowe, zawody sportowe 
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, usługi sportowe, usługi 
siłowni związane z treningiem siłowym, usługi klubów zdrowia i sal 
gimnastycznych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fi-

zycznej], usługi świadczone przez parki sportowe, organizowanie i za-
rządzanie imprezami sportowymi, wyrównywanie szans [handicap] 
podczas imprez sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawno-
ści fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kon-
dycji fizycznej, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwicze-
niami, szkolenie w  zakresie ćwiczeń grupowych, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, kursy szkolenio-
we dotyczące zajęć sportowych, szkolenie sportowe, szkolenia w za-
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi w zakresie szko-
leń i  rekreacji, usługi w  zakresie treningu fizycznego, usługi 
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja imprez spor-
towych, organizowanie zajęć sportowych i  zawodów sportowych, 
szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, produkcja imprez sporto-
wych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, zapewnia-
nie instruktażu i  sprzętu w  dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zajęcia 
sportowe i  rekreacyjne, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi 
trenerskie w  zakresie sportu, usługi w  zakresie edukacji sportowej, 
udzielanie informacji związanych ze  sportem, organizowanie zawo-
dów sportowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, organi-
zowanie turniejów sportowych, udostępnianie obiektów i  sprzętu 
na  imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  ćwiczeń i  fitnessu, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
do użytku na imprezach gimnastycznych, wynajem sprzętu do użyt-
ku na imprezach sportowych, wypożyczanie sprzętu do użytku na im-
prezach lekkoatletycznych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z  wyjąt-
kiem pojazdów], udostępnianie kortów tenisowych, wynajmowanie 
kortów tenisowych, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwi-
czeń fizycznych, udzielanie informacji związanych z  ćwiczeniami fi-
zycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  celów rekreacyjnych, organizowanie fanklubów, obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], zapewnianie obiektów i sprzętu na po-
trzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, udostępnianie te-
renów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla 
dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rekre-
acyjne dla osób starszych, fankluby, udostępnianie klubowych obiek-
tów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie rekreacji, zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, usługi rozrywkowe w postaci organizacji spo-
łecznych imprez rozrywkowych, udostępnianie graczom informacji 
na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, 
udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, 
udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci 
komputerowych, informacja o  biletach na  imprezy rozrywkowe, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji 
w dziedzinie rekreacji, usługi informacji telefonicznej związane z roz-
rywką, usługi informacyjne i  doradcze dotyczące rozrywki, usługi 
w zakresie fanklubów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, or-
ganizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizo-
wanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, or-
ganizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie społecznych 
imprez sportowych i  kulturalnych, usługi w  zakresie organizowania 
widowisk kulturalnych, organizowanie występów na żywo, organizo-
wanie widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie gier z udzia-
łem publiczności, organizowanie imprez sportowych, zawodów i tur-
niejów sportowych, organizowanie imprez w  celach kulturalnych, 
rozrywkowych i  sportowych, usługi rozrywkowe związane ze  spor-
tem, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, rozrywka w postaci 
turniejów tenisowych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klien-
tów lub pracowników (rozrywka), usługi rozrywkowe, edukacyjne i in-
struktażowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], obo-
zy rekreacyjne, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  celów 
rozrywkowych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozryw-
ki, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych .

(111) 335766 (220) 2019 12 16 (210) 508109
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) aMIDeL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) szpak
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .
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(111) 335767 (220) 2019 12 16 (210) 508143
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kos
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .

(111) 335768 (220) 2019 12 16 (210) 508144
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) aMIDeL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gawron
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .

(111) 335769 (220) 2019 12 17 (210) 508183
(151) 2020 11 27 (441) 2020 08 10
(732) BeneFIT sysTeMs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s4 FITness CLUB
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 41 edukacja i  doradztwo w  zakresie kultury fizycznej 
i  zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów sportowych [szkolenie], w tym wyjazdowych, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadze-
nie zajęć fitness  .

(111) 335770 (220) 2019 12 17 (210) 508184
(151) 2020 11 27 (441) 2020 08 10
(732) BeneFIT sysTeMs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) s4 FIghT CLUB
(510), (511) 41 edukacja i  doradztwo w  zakresie kultury fizycznej 
i  zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym wyjazdowych, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadze-
nie zajęć fitness .

(111) 335771 (220) 2019 11 12 (210) 507146
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) BIeLenDa KOsMeTyKI naTURaLne sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda 100% PURe Vegan
(510), (511) 3 maseczki do włosów, szampony, odżywki do włosów .

(111) 335772 (220) 2020 03 18 (210) 511617
(151) 2020 10 09 (441) 2020 05 04
(732) s-MaLL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s-MaLL PaRK

(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, granatowy, pomarańczowy, zielony, 
niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 27 .05 .08, 26 .04 .01, 26 .04 .09
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, 
dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zarządzanie 
hotelami, agencje informacji handlowej, informacja o działalności go-
spodarczej, usługi marketingowe, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, organizacja 
pokazów mody w  celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie 
nieruchomością, agencje nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, wycena nieru-
chomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, 37 bu-
dowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, wy-
najem sprzętu budowlanego, budownictwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, 
deratyzacja, dezynfekcja, usługi doradztwa budowlanego, montaż 
drzwi i okien, konsultacje budowlane, informacja o naprawach, insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, malo-
wanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż 
wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów .

(111) 335773 (220) 2020 07 09 (210) 515795
(151) 2020 12 09 (441) 2020 08 24
(732) sKOMOROWsKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aPaRIVa
(510), (511) 10 urządzenia do obrazowania medycznego, urządzenia 
rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia do rezonansu ma-
gnetycznego, skanery rentgenowskie do  celów medycznych, urzą-
dzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
internet takich towarów jak: urządzenia do obrazowania medyczne-
go, urządzenia rentgenowskie do  celów medycznych, urządzenia 
do rezonansu magnetycznego, skanery rentgenowskie do celów me-
dycznych, urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycz-
nego, usługi skupu urządzeń do  diagnostyki obrazowej do  użytku 
medycznego, usługi skupu urządzeń do obrazowania medycznego, 
37 naprawa i konserwacja urządzeń do diagnostyki obrazowej, na-
prawa i konserwacja urządzeń do obrazowania medycznego, rege-
neracja urządzeń do  diagnostyki obrazowej, regeneracja urządzeń 
do obrazowania medycznego, 41 organizacja szkoleń, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
szkoleniowe dotyczące obsługi aparatury medycznej, w szczególno-
ści urządzeń do diagnostyki obrazowej .

(111) 335774 (220) 2020 08 14 (210) 517128
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) gRUPa aZOTy POLyOLeFIns sPÓłKa aKCyJna, Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gaPshOCK
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone .
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(111) 335775 (220) 2020 08 14 (210) 517129
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) gRUPa aZOTy POLyOLeFIns sPÓłKa aKCyJna, Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gaPCLeaR
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone .

(111) 335776 (220) 2020 08 14 (210) 517131
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) gRUPa aZOTy POLyOLeFIns sPÓłKa aKCyJna, Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gaPsIT
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone .

(111) 335777 (220) 2019 12 17 (210) 508185
(151) 2020 11 27 (441) 2020 08 10
(732) BeneFIT sysTeMs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s4 FITness CLUB
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 41 edukacja i  doradztwo w  zakresie kultury fizycznej 
i  zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym wyjazdowych, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadze-
nie zajęć fitness .

(111) 335778 (220) 2019 12 17 (210) 508188
(151) 2020 11 27 (441) 2020 08 10
(732) BeneFIT sysTeMs sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FITness CLUB s4
(510), (511) 41 edukacja i  doradztwo w  zakresie kultury fizycznej 
i  zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w  tym wyjazdowych 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadze-
nie zajęć fitness .

(111) 335779 (220) 2019 12 20 (210) 508316
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 03
(732) WaLCZaK anITa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aTeLIeR UŚMIeChU
(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) 335780 (220) 2019 12 20 (210) 508353
(151) 2020 10 14 (441) 2020 02 03
(732) sTeCeK MaCIeJ neXeOn gROUP POLsKa-MaCIeJ sTeCeK, 
Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ngP
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie, 
montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań, tapetowanie, 
tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi elektryków, 
usługi hydrauliczne, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, 
budowa stoisk i sklepów targowych, konserwacja basenów, rozbiór-
ka budynków, układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa 
budowlanego, 42 usługi doradcze w  dziedzinie technologii, usługi 
inżynieryjne .

(111) 335781 (220) 2019 12 29 (210) 508525
(151) 2020 11 27 (441) 2020 08 10
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały, czerwony, pomarańczowy, różowy, szary
(531) 02 .07 .01, 02 .07 .23, 18 .01 .14, 19 .03 .03, 01 .17 .11, 29 .01 .15, 
25 .01 .15, 26 .01 .06, 26 .04 .04
(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) 335782 (220) 2019 12 29 (210) 508526
(151) 2020 11 20 (441) 2020 08 03
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(540) 

(591) granatowy, biały, czerwony, szary
(531) 29 .01 .14, 26 .04 .04, 26 .04 .12, 26 .01 .06, 26 .11 .11
(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) 335783 (220) 2019 12 30 (210) 508546
(151) 2020 10 09 (441) 2020 02 24
(732) neRgIs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maestro
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 11 armatura do pieców, bojlery gazowe, bojlery, inne niż 
części maszyn, czajniki elektryczne, grzejniki do centralnego ogrze-
wania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, insta-
lacje i urządzenia do suszenia, kaloryfery elektryczne, kominki, kotły 
grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], piece do pieczenia, podgrze-
wacze powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [apa-
ratura], pompy ciepła, urządzenia do  ogrzewania, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia zasilające kotły grzewcze .

(111) 335784 (220) 2019 12 31 (210) 508603
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16

(732) OKnOPLasT IP ManageMenT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIsMaTIC
(510), (511) 6 metalowe okna, metalowe okna balkonowe, metalowe 
okna tarasowe, metalowe rolety, metalowe żaluzje, metalowe drzwi, 
metalowe drzwi balkonowe, metalowe drzwi tarasowe, metalowe 
okiennice, metalowe parapety, metalowe bramy, metalowe bramy 
garażowe, metalowa stolarka otworowa, metalowe części okien, me-
talowe części rolet, metalowe części żaluzji, metalowe części drzwi, 
metalowe części okiennic, metalowe profile budowlane, metalowe 
profile okienne, metalowe profile do rolet, metalowe profile do żalu-
zji, metalowe profile do drzwi, metalowe profile do okiennic, meta-
lowe okucia budowlane, metalowe okucia do okien, metalowe oku-
cia do rolet, metalowe okucia do żaluzji, metalowe okucia do drzwi, 
metalowe okucia do  okiennic, metalowe materiały budowlane, 
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ściany kurtynowe, me-
talowe przegrody, ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 19 nie-
metalowe okna, niemetalowe okna balkonowe, niemetalowe okna 
tarasowe, niemetalowe rolety, niemetalowe żaluzje, niemetalowe 
drzwi, niemetalowe drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi tarasowe, 
niemetalowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe bra-
my, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowa stolarka otworowa, 
niemetalowe części okien, niemetalowe części rolet, niemetalowe 
części żaluzji, niemetalowe części drzwi, niemetalowe części okien-
nic, niemetalowe profile budowlane, niemetalowe profile okienne, 
niemetalowe profile do rolet, niemetalowe profile do żaluzji, nieme-
talowe profile do drzwi, niemetalowe profile do okiennic, niemeta-
lowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, 
niemetalowe ściany kurtynowe, niemetalowe przegrody, ogrody 
zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło budowlane, szkło okienne, 
szyby okienne, szyby zespolone, 20 niemetalowe okucia do okien, 
niemetalowe okucia do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, nieme-
talowe okucia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic, 37 infor-
macja o materiałach budowlanych (informacja budowlana), nadzór 
budowlany, usługi budowlane, montaż, instalacja i wymiana okien, 
montaż, instalacja i  wymiana okien balkonowych, montaż, instala-
cja i wymiana okien tarasowych, montaż, instalacja i wymiana rolet, 
montaż, instalacja i  wymiana żaluzji, montaż, instalacja i  wymiana 
drzwi, montaż, instalacja i  wymiana drzwi balkonowych, montaż, 
instalacja i wymiana drzwi tarasowych, montaż, instalacja i wymiana 
okiennic, montaż, instalacja i wymiana parapetów, montaż, instala-
cja i wymiana bram, montaż, instalacja i wymiana bram garażowych, 
montaż, instalacja i wymiana stolarki otworowej, montaż, instalacja 
i  wymiana części okien, montaż, instalacja i  wymiana części rolet, 
montaż, instalacja i wymiana części żaluzji, montaż, instalacja i wy-
miana części drzwi, montaż, instalacja i  wymiana części okiennic, 
montaż, instalacja i wymiana profili budowlanych, montaż, instala-
cja i  wymiana profili okiennych, montaż, instalacja i  wymiana pro-
fili do rolet, montaż, instalacja i wymiana profili do żaluzji, montaż, 
instalacja i  wymiana profili do  drzwi, montaż, instalacja i  wymiana 
profili do okiennic, montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, 
montaż, instalacja i wymiana okuć do okien, montaż, instalacja i wy-
miana okuć do rolet, montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji, 
montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, montaż, instalacja i wy-
miana okuć do  okiennic, montaż, instalacja i  wymiana konstrukcje 
budowlane, montaż, instalacja i wymiana ścian kurtynowych, mon-
taż, instalacja i  wymiana przegród, montaż, instalacja i  wymiana 
ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje), montaż, instalacja 
i  wymiana szkła budowlanego, montaż, instalacja i  wymiana szkła 
okiennego, montaż, instalacja i  wymiana szyb okiennych, montaż, 
instalacja i wymiana szyb zespolonych .

(111) 335785 (220) 2019 12 31 (210) 508611
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 16
(732) PaRTneR sysTeMs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Człuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TReegaTOR
(510), (511) 20 przenośne pojemniki na wodę, niemetalowe pojemni-
ki na wodę .
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(111) 335786 (220) 2020 04 17 (210) 512608
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) ZaChaRa KLaUDIa WanDa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOss ROse
(510), (511) 14 biżuteria będąca wyrobami z  kamieni szlachetnych, 
biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria, wyroby jubiler-
skie, wyroby biżuteryjne .

(111) 335787 (220) 2020 04 18 (210) 512610
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) Vagse sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vagse
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 25 buty sportowe, buty skórzane, akcesoria na szyję, apasz-
ki, artykuły odzieżowe w  stylu sportowym, bielizna, nakrycia głowy, 
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoak-
tywne, kąpielowe kostiumy, kombinezony, komplety sportowe, koszule 
sportowe, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki, 
odzież codzienna, odzież męska, damska i  dziecięca, odzież sporto-
wa, opaski przeciwpotne na  nadgarstek, opaski przeciwpotne, paski 
[odzież], podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, T-shirty z krótkim 
rękawem, odzież, 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekruta-
cji personelu, biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, informacje 
na temat metod sprzedaży, negocjowanie i  rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, negocjowanie kontraktów reklamowych, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym w zakresie reklamy, pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w  handlu, doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi public 
relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi orga-
nizowania targów i wystaw handlowych, usługi relacji z mediami, usługi 
doradztwa w zakresie public relations, doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
agencje reklamowe, usługi współpracy z blogerami, usługi w zakresie 
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii rozwo-
ju marki, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi w zakresie 
reklamy i  promocji sprzedaży, usługi reklamy graficznej, usługi w  za-
kresie oceny marki, usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi 
agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, testowanie marki, rozwój kampanii promocyjnych 
dla przedsiębiorstw, reklamy radiowe i  telewizyjne, reklamy prasowe 
(przygotowywanie-), reklamy online, reklama i usługi reklamowe, przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie planów mar-
ketingowych, promocja sprzedaży, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, optymalizacja stron interne-
towych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, ba-
danie rynku, analizy w zakresie reklamy, agencja public relations, usługi 
komunikacji korporacyjnej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, rozpowszechnianie materiałów w  zakresie 
reklamy, marketingu i  publicity, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, 42 opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 

osób trzecich, projektowanie animacji i  efektów specjalnych dla osób 
trzecich, planowanie, projektowanie i  rozwój stron internetowych on-
line na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie projektowania, projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne, 
projektowanie i  opracowywanie stron internetowych, projektowanie 
grafiki i  barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie 
i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i tworzenie witryn 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie kroju czcionek, projek-
towanie logo w  celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie nazw 
firmowych, projektowanie opakowań, projektowanie produktów, pro-
jektowanie wizualne, projektowanie znaków towarowych, renderowa-
nie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), usługi artystów 
grafików, usługi graficzne, usługi w zakresie projektowania marki, wzor-
nictwo przemysłowe i projektowanie graficzne .

(111) 335788 (220) 2020 04 20 (210) 512627
(151) 2020 11 02 (441) 2020 07 06
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO FaRMaCeUTyCZne LeK-aM sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUnOZIn C
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki dla ludzi, 
preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, preparaty witaminowe i mine-
ralne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne .

(111) 335789 (220) 2020 04 20 (210) 512644
(151) 2020 11 19 (441) 2020 08 03
(732) aLMUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
słomniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Protect almusso
(540) 

(591) biały, szary, zielony, ciemnozielony, granatowy, niebieski, 
żółty, czarny
(531) 02 .01 .01, 03 .01 .14, 03 .01 .24, 03 .01 .25, 09 .01 .25, 25 .01 .05, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 maski ochronne, osłony na  twarz, maski ochronne 
na  nos, maski ochronne na  usta, maski na  twarz, maski ochronne 
do  użytku osobistego, papierowe maski ochronne do  użytku oso-
bistego, 10 maski medyczne, maski chirurgiczne, maski higieniczne, 
maski sanitarne, maski stosowane przez personel medyczny .

(111) 335790 (220) 2020 04 20 (210) 512645
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 29
(732) gruma, s .a .B . de C .V ., san Pedro garza garcia, n .L . (MX)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g gruma
(540) 

(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, gala-
retki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, ser, masło, jogurt i inne produk-
ty mleczne, jadalne oleje i  tłuszcze, dipy do  przekąsek, w  tym dip 
z  guacamole, dip z  kwaśnej śmietany, dip z  sera, dip z  fasoli, salsa 
fasolowa, jalapeno, 30 kawa, herbata, kakao i  kawa nienaturalna, 
ryż, tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby 
cukiernicze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, lód, tortille, 
wrapy, podpłomyki, chipsy tortilla, muszle taco, tostadas, przypie-
czone tortile z dodatkami (gorditas), mąka kukurydziana typu masa, 
ciasto kukurydziane, mąka kukurydziana, przekąski na bazie kukury-
dzy, przekąski na bazie pszenicy, salsa, przyprawy (sosy), przyprawy 
do  taco, sosy do  taco, sos serowy, spody do  pizzy i  spody z  ciasta 
do  pizzy, pita, chapatti, roti, piadina (włoski płaski chleb), zestawy 
dań meksykańskich, w tym zestawy dań taco, zestawy dań burrito, 
zestawy dań fajita zawierające dowolne tortille, wrapy, przyprawy, 
sosy serowe, salsy, mieszanki do tortilli, mieszanki do tamale, grysik 
kukurydziany, mączka kukurydziana, polenta, mąka .

(111) 335791 (220) 2020 04 20 (210) 512646
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 29
(732) haLasZ KaTaRZyna MUZyKĄCIK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Muzogram
(510), (511) 41 organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organiza-
cja wystaw w  celach szkoleniowych, organizowanie i  prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji 
i  seminariów, organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizo-
wanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji 
w  celach edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie wykładów, 
organizowanie konkursów w  celach edukacyjnych, organizowa-
nie konkursów w  celach szkoleniowych, organizowanie konkursów 
w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów za pośrednic-
twem Internetu, organizowanie pokazów w  celach szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w  celach edukacyjnych, organizowanie 
seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów zwią-
zanych z  edukacją, organizowanie seminariów w  celach edukacyj-
nych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do  celów 
edukacyjnych, organizowanie wystaw do  celów rozrywkowych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie wystaw w  celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów 
w  celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w  celach edukacyj-
nych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie 
konferencji w  celach edukacyjnych, planowanie seminariów w  ce-
lach edukacyjnych, planowanie wykładów w  celach edukacyjnych, 
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie konferencji, pro-
wadzenie wystaw w  celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów 
w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygotowy-
wanie, organizowanie i  prowadzenie seminariów, przygotowywa-
nie, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, przygotowywanie 
seminariów dotyczących szkoleń, montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie 
muzyki, nagrywanie na  taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, 
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja na-
grań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja muzyczna, 
produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowizu-
alnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwię-
kowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, 
produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, realizacja 
nagrań audiowizualnych, usługi nagrywania i produkcji audio, bada-
nia edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, do-
radztwo w zakresie szkoleń, edukacja, edukacja przedszkolna, edu-
kacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy  ekstranetów, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line 

z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, 
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkole-
niowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, nauczanie muzyki, na-
uczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, nauczanie 
przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie wy-
równawcze w  zakresie mowy, nauczanie wyrównawcze w  zakresie 
języka, nauka muzyki, nauka śpiewu, opracowywanie kursów edu-
kacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja i  prze-
prowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, 
organizacja seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edu-
kacji, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja szkoleń, or-
ganizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organi-
zowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w  celach edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, organizowanie i  prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie edu-
kacyjnych grup dyskusyjnych, nie  online, organizowanie i  prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
zajęć, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie kursów 
instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych, orga-
nizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, 
organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkole-
niowych w  instytutach dydaktycznych, organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów, organizowanie seminariów szkolenio-
wych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyj-
nych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń 
handlowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie 
szkoleń w  dziedzinie opieki zdrowotnej i  żywienia, organizowanie 
uczestnictwa uczniów w  zajęciach edukacyjnych, organizowanie 
uczestnictwa uczniów w  kursach edukacyjnych, organizowanie 
warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szko-
leniowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie 
zajęć dydaktycznych, pokazy edukacyjne, pokazy do celów szkole-
niowych, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie 
kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, prowadzenie seminariów, przedszkola, przygotowanie 
prezentacji do celów szkoleniowych, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, seminaria, seminaria edukacyjne, świadczenie usług 
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia w  zakresie technik komunikacyj-
nych, szkolenia z  zakresu rozumienia muzyki, udostępnianie infor-
macji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o  nauczaniu 
on-line, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z  kom-
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie 
informacji i  przygotowywanie raportów o  postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szko-
leń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i  prowadzeniem warsztatów, szkoleń, usługi do-
radztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi 
doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli 
dzieci, usługi nauczania muzyki, usługi nauki na odległość świadczo-
ne on-line, usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie 
oświaty, nauczania, usługi w zakresie przygotowywania programów 
nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, za-
pewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie seminariów szkole-
niowych online, zapewnianie szkoleń online, organizowanie imprez 
muzycznych, pisanie piosenek, rozrywka z udziałem muzyki, świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, 
usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prezentacji audiowizual-
nych do  celów edukacyjnych, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi 
rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie pisania tekstów 
piosenek, usługi w zakresie produkcji muzycznej, muzyczne usługi 
wydawnicze, kompozycje muzyczne .
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(111) 335792 (220) 2020 04 20 (210) 512651
(151) 2020 11 02 (441) 2020 07 13
(732) WĄsIKIeWICZ DaRIUsZ asePTa, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WinLife
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki 
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki ete-
ryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne 
do  użytku osobistego, olejki naturalne do  celów kosmetycznych, 
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do  produkcji preparatów 
kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutycz-
ne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki 
eteryczne, olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, preparaty 
do  czyszczenia i  odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaleto-
we, aerozole czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, 
mydła do  użytku domowego, płyny do  mycia, preparaty do  mycia 
i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryj-
ne i  zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna 
do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane prepa-
ratami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, 
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosme-
tyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych 
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, 
nielecznicze preparaty do  masażu, nielecznicze preparaty toaleto-
we, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do  celów kosmetycz-
nych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny 
do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty 
kosmetyczne do  pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do  twa-
rzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów ko-
smetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny 
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybie-
lające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki 
stomatologiczne, nielecznicze płyny do  płukania ust, nielecznicze 
środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze odde-
chu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszcze-
nia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia 
zębów, preparaty do  pielęgnacji zębów, środki do  czyszczenia zę-
bów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła 
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, prepa-
raty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kre-
my do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy 
kosmetyczne, kremy kojące do  użytku kosmetycznego, maseczki 
do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko 
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiran-
ty w  aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do  stóp, dezodoranty 
do  użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodo-
ryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu, 
preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk, 
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła to-
aletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupeł-
niające do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, 
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higie-
ny intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, 
żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opa-
lania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje 
do pielęgnacji skóry, krem do rąk, krem do twarzy, kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, 
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy 
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nie-
lecznicze], maseczki do  ciała, maseczki do  twarzy, maski do  twa-
rzy, maski kosmetyczne, masło do  ciała, mleczka do  ciała, mleczko 
po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze 
kremy do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczysz-
czania skóry, nielecznicze preparaty do  pielęgnacji skóry, odżywki 
do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opala-
nia, olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki 
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawiera-

jące produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozow-
ników zawierające krem do  twarzy, peelingi złuszczające do  ciała, 
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twa-
rzy, płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, 
preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrą-
dzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], 
serum do  twarzy do  celów kosmetycznych, sole do  kąpieli, środki 
do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środ-
ki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, 
wazelina kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, 
żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele 
oczyszczające, zmywacze do  paznokci, balsam do  włosów, balsam 
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, 
lakier do  włosów, maskara do  włosów, odżywki do  włosów, olejek 
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do bar-
wienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, 
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, 
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów .

(111) 335793 (220) 2020 04 17 (210) 512663
(151) 2020 11 02 (441) 2020 07 06
(732) hInTZKe ROBeRT PaWeł, Puck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hInTZKe CUKIeRnIa
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 08 .01 .03, 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 chleb, ciastka, ciasto, lody, czekolada, dekoracje cu-
kiernicze do ciast, gofry, herbata, kawa, kakao, kanapki, jogurt mro-
żony, napoje czekoladowe z  mlekiem, napoje kakaowe z  mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, puddingi, sorbety, tarty, 
tortille, burrito, wyroby cukiernicze, 43 usługi w zakresie działalności 
gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia cukierni, lodziarni, 
kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących 
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie 
i  sprzedaż żywności „na  wynos”, usługi gastronomiczne, catering, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatry-
wania w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputero-
wej w systemie on-line .

(111) 335794 (220) 2020 04 17 (210) 512668
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) WROCIT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z FaRMy na TaLeRZe DOBRa ManUFaKTURa
(540) 

(531) 08 .01 .01, 05 .07 .13, 19 .07 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .10
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(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, konserwo-
wane, suszone i gotowane warzywa, przetwory owocowe, przetwory 
warzywne, dżemy, galaretki, kompoty, powidła, owocowe produkty 
jangizowane, jaja, jaja ekologiczne z certyfikatem ekogwarancji, mle-
ko i produkty mleczne, mleko świeże, napoje mleczne, jogurty natural-
ne, jogurty z wkładem owocowym, kefiry, sery, sery twarogowe, sery 
typu paneer, 30 mąki i produkty zbożowe, mąka, mąka z certyfikatem 
ekogwarancji, kasza z certyfikatem ekogwarancji, otręby z certyfika-
tem ekogwarancji, płatki z certyfikatem ekogwarancji, kasza gryczana 
niepalona, kasza jęczmienna, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza 
orkiszowa, mąka gryczana, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, 
mąka orkiszowa, mąka owsiana, mąka pszenna, mąka z prosa, mąka 
z pszenicy płaskurki, mąka z soczewicy, mąka żytnia, otręby orkiszo-
we, otręby pszenne, otręby z pszenicy płaskurki, otręby żytnie, płat-
ki orkiszowe, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki żytnie, 32 napoje 
owocowe, soki owocowe, napoje warzywne, soki warzywne, napoje 
bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, nalewki owocowe, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej konserwowanych, suszonych i  gotowanych 
owoców, usługi sprzedaży detalicznej konserwowanych, suszonych 
i  gotowanych warzyw, usługi sprzedaży detalicznej przetworów 
owocowych, usługi sprzedaży detalicznej przetworów warzywnych, 
usługi sprzedaży detalicznej dżemów, usługi sprzedaży detalicznej 
galaretek, usługi sprzedaży detalicznej kompotów, usługi sprzedaży 
detalicznej powideł, usługi sprzedaży detalicznej owocowych pro-
duktów jangizowanych, usługi sprzedaży detalicznej jaj, usługi sprze-
daży detalicznej jaj ekologicznych z certyfikatem ekogwarancji, usługi 
sprzedaży detalicznej mleka i produktów mlecznych, usługi sprzeda-
ży detalicznej mleka świeżego, usługi sprzedaży detalicznej napojów 
mlecznych, usługi sprzedaży detalicznej jogurtów naturalnych, usługi 
sprzedaży detalicznej jogurtów z wkładem owocowym, usługi sprze-
daży detalicznej kefirów, usługi sprzedaży detalicznej serów, usługi 
sprzedaży detalicznej serów twarogowe, usługi sprzedaży detalicznej 
serów typu paneer, usługi sprzedaży detalicznej mąki i  produktów 
zbożowych, usługi sprzedaży detalicznej mąki, usługi sprzedaży de-
talicznej mąki z certyfikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicz-
nej kaszy z  certyfikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej 
otrębów z  certyfikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej 
płatków z  certyfikatem ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej 
kaszy gryczanej niepalonej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy jęcz-
miennej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy kukurydzianej, usługi 
sprzedaży detalicznej kaszy manny, usługi sprzedaży detalicznej ka-
szy orkiszowej, usługi sprzedaży detalicznej mąka gryczanej, usługi 
sprzedaży detalicznej mąki jęczmiennej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki kukurydzianej, usługi sprzedaży detalicznej mąki orkiszowej, 
usługi sprzedaży detalicznej mąki owsianej, usługi sprzedaży detalicz-
nej mąki pszennej, usługi sprzedaży detalicznej mąki z prosa, usługi 
sprzedaży detalicznej mąki z pszenicy płaskurki, usługi sprzedaży de-
talicznej mąki żytniej, usługi sprzedaży detalicznej mąki z soczewicy, 
usługi sprzedaży detalicznej otrębów orkiszowych, usługi sprzedaży 
detalicznej otrębów pszennych, usługi sprzedaży detalicznej otrębów 
z  pszenicy płaskurki, usługi sprzedaży detalicznej otrębów żytnich, 
usługi sprzedaży detalicznej płatków orkiszowych, usługi sprzedaży 
detalicznej płatków owsianych, usługi sprzedaży detalicznej płat-
ków pszennych, usługi sprzedaży detalicznej płatków żytnich, usługi 
sprzedaży detalicznej napojów owocowych, usługi sprzedaży deta-
licznej soków owocowych, usługi sprzedaży detalicznej napojów wa-
rzywnych, usługi sprzedaży detalicznej napojów bezalkoholowych, 
usługi sprzedaży detalicznej soków warzywnych, usługi sprzedaży 
detalicznej napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej na-
lewek owocowych, usługi sprzedaży detalicznej chleba, usługi sprze-
daży detalicznej bułek, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów piekar-
niczych, usługi sprzedaży detalicznej konserwowanych, suszonych 
i  gotowanych owoców, usługi sprzedaży detalicznej konserwowa-
nych, suszonych i gotowanych warzyw, usługi sprzedaży detalicznej 
przetworów owocowych, usługi sprzedaży detalicznej przetworów 
warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej dżemów, usługi sprze-
daży detalicznej galaretek, usługi sprzedaży detalicznej kompotów, 
usługi sprzedaży detalicznej powideł, usługi sprzedaży detalicznej 
owocowych produktów jangizowanych, usługi sprzedaży detalicz-
nej jaj, usługi sprzedaży detalicznej jaj ekologicznych z certyfikatem 
ekogwarancji, usługi sprzedaży detalicznej mleka i produktów mlecz-
nych, usługi sprzedaży detalicznej mleka świeżego, usługi sprzedaży 
detalicznej napojów mlecznych, usługi sprzedaży detalicznej jogur-
tów naturalnych, usługi sprzedaży detalicznej jogurtów z  wkładem 
owocowym, usługi sprzedaży detalicznej kefirów, usługi sprzedaży 

detalicznej serów, usługi sprzedaży detalicznej serów twarogowe, 
usługi sprzedaży detalicznej serów typu paneer, usługi sprzedaży de-
talicznej mąki i  produktów zbożowych usługi sprzedaży detalicznej 
mąki, usługi sprzedaży detalicznej mąki z certyfikatem ekogwarancji, 
usługi sprzedaży detalicznej kaszy z certyfikatem ekogwarancji, usłu-
gi sprzedaży detalicznej otrębów z certyfikatem ekogwarancji, usługi 
sprzedaży detalicznej płatków z  certyfikatem ekogwarancji, usługi 
sprzedaży detalicznej kaszy gryczanej niepalonej, usługi sprzedaży 
detalicznej kaszy jęczmiennej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy ku-
kurydzianej, usługi sprzedaży detalicznej kaszy manny, usługi sprze-
daży detalicznej kaszy orkiszowej, usługi sprzedaży detalicznej mąka 
gryczanej, usługi sprzedaży detalicznej mąki jęczmiennej, usługi 
sprzedaży detalicznej mąki kukurydzianej, usługi sprzedaży detalicz-
nej mąki orkiszowej, usługi sprzedaży detalicznej mąki owsianej, usłu-
gi sprzedaży detalicznej mąki pszennej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki z prosa, usługi sprzedaży detalicznej mąki z pszenicy płaskurki, 
usługi sprzedaży detalicznej mąki żytniej, usługi sprzedaży detalicznej 
mąki z soczewicy, usługi sprzedaży detalicznej otrębów orkiszowych, 
usługi sprzedaży detalicznej otrębów pszennych, usługi sprzedaży 
detalicznej otrębów z pszenicy płaskurki, usługi sprzedaży detalicznej 
otrębów żytnich, usługi sprzedaży detalicznej płatków orkiszowych, 
usługi sprzedaży detalicznej płatków owsianych, usługi sprzedaży 
detalicznej płatków pszennych, usługi sprzedaży detalicznej płatków 
żytnich, usługi sprzedaży detalicznej napojów owocowych, usługi 
sprzedaży detalicznej soków owocowych, usługi sprzedaży deta-
licznej napojów warzywnych, usługi sprzedaży detalicznej napojów 
bezalkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej soków warzywnych, 
usługi sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej nalewek owocowych, 43 dostarczanie posiłków bezpo-
średnio do spożycia, przygotowanie dań bezpośrednio do spożycia, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa-
nie dań à la carte, restauracje oferujące dania na wynos, usługi cate-
ringowe, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce .

(111) 335795 (220) 2020 04 21 (210) 512674
(151) 2020 11 02 (441) 2020 07 13
(732) KOWaLeWsKI słaWOMIR, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IVO MORsKI
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach (media content), 
muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych do pobrania on-line, utrwalone na nośnikach informa-
cje i dane (recorded content), informacje i dane do pobrania on-line, 
nagrania fonograficzne, nagrania audio-wideo, podcasty, programy 
komputerowe do odtwarzania, nagrywania i przetwarzania muzyki, 
aplikacje dla przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych do odtwa-
rzania, nagrywania i przetwarzania muzyki, hologramy, 16 publika-
cje techniką druku, albumy, broszury, czasopisma, książki, poradniki, 
śpiewniki, nuty, fotografie, grafiki, rysunki, kalendarze, foldery, afisze, 
plakaty, druki okolicznościowe, programy imprez, wystaw, koncer-
tów i konferencji w postaci drukowanej, emblematy, znaki graficzne 
drukowane, odwzorowania graficzne, emblematy drukowane, opa-
kowania papierowe, opakowania kartonowe, serwetki papierowe, 
tace papierowe, kubki na długopisy, długopisy, ołówki, notesy, cho-
rągiewki papierowe, banery papierowe, 21 kubki papierowe, kubki 
z  tworzyw sztucznych, kubki ceramiczne, uchwyty do kubków, bu-
telki z  tworzyw sztucznych, butelki ceramiczne, tace na  posiłki, 25 
odzież, koszulki, koszule, bluzy, szale, szaliki, nakrycia głowy, czap-
ki, kapelusze, opaski do  włosów, bandany, skarpetki, szelki, paski 
i smycze jako elementy odzieży, 26 przypinki, plakietki, emblematy, 
zawieszki, broszki, wszystkie wymienione do  noszenia przy odzie-
ży, 35 publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi promocyjne, kreowanie 
wizerunku osób, wydarzeń i  miejsc, usługi w  zakresie zarządzania 
działalnością kulturalną, usługi w  zakresie zarządzania działalno-
ścią artystyczną, 41 usługi artystów wykonawców, usługi zespołów 
muzycznych, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne za  pośred-
nictwem radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, publikowanie 
nagrań muzycznych, publikowanie nagrań filmowych i wideo, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne 
z  dostępem on-line, komponowanie muzyki dla osób trzecich, or-
ganizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa imprez 
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artystycznych, organizowanie i  obsługa festiwali, organizowanie 
i  obsługa spektakli i  widowisk, działalność edukacyjna w  zakresie 
muzyki, warsztaty muzyczne, realizacja nagrań muzycznych, realiza-
cja nagrań audiowizualnych, produkcja radiowa, multimedialna pro-
dukcja internetowa .

(111) 335796 (220) 2020 04 21 (210) 512681
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) JODZIs agnIesZKa, Otrębusy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) swiezekwiaty .pl
(540) 

(591) różowy, granatowy
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .02 .07
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty naturalne (wieńce z-), 
kwiaty suszone, kwiaty suszone do  dekoracji, kwiaty świeże, natu-
ralne rośliny i  kwiaty, żywe kwiaty, żywe kwiaty naturalne, bukiety 
ze świeżych kwiatów, bukiety z suszonych kwiatów, bukieciki żywych 
kwiatów przypinane do  ubrania, suszone bukieciki [przypinane 
do sukienki], 35 zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, 38 przesyłanie zamówień drogą elektroniczną 
dla florystów, 39 transport i dostawy towarów, pakowanie artykułów 
do transportu, 42 usługi projektowania .

(111) 335797 (220) 2020 04 21 (210) 512690
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 22
(732) sOFT PC sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOFT PC
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 16 .01 .06, 10 .03 .01, 26 .05 .04, 26 .05 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 oprogramowanie, programy komputerowe, platformy 
oprogramowania komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych .

(111) 335798 (220) 2020 04 20 (210) 512693
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 29
(732) neXT enTeRPRIses sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skrr
(540) 

(591) czarny, różowy, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 25 odzież, 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna w  związku 
z odzieżą za pośrednictwem stacjonarnych punktów, 41 organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, organizacja i  przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż 
reklamowe, w  Internecie, publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, produkcja nagrań video oraz 
produkcja multimedialna, usługi publikowania cyfrowych materia-
łów wideo, audio i rozrywki multimedialnej .

(111) 335799 (220) 2020 04 20 (210) 512706
(151) 2020 11 02 (441) 2020 07 13
(732) British american Tobacco (Brands) Limited, Londyn (gB)
(540) (znak słowny)
(540) hyPeR
(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) 335800 (220) 2020 04 22 (210) 512763
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) POTORsKI ROBeRT, Osówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaBaneK Z naMI sIĘ OPłaCa
(540) 

(591) ciemnozielony, zielony, beżowy
(531) 03 .04 .18, 05 .07 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 31 karmy i  pasze dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pa-
sza dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia 
zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza 
dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze 
wzmacniające dla zwierząt, zwierzęta żywe, 44 hodowla zwierząt .

(111) 335801 (220) 2020 04 23 (210) 512771
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) sUPeR-PhaRM (IsRaeL) LIMITeD, herzlia (IL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeaUTy CLInIC
(540) 

(531) 26 .04 .05, 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 44 zabiegi medyczne, zabiegi estetyczne, zabiegi kosme-
tyczne, usługi spa .
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(111) 335802 (220) 2020 04 23 (210) 512782
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 29
(732) FInKeR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) finker
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość, skomputeryzowana księ-
gowość, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczo-
ne w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie 
stanowisk, komputerowe sporządzanie listy płac, pomoc w sporzą-
dzaniu listy płac, przetwarzanie danych z listy płac dla osób trzecich, 
przygotowanie listy płac, usługi doradcze w  zakresie sporządzania 
listy płac, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika 
i  innych wymagań względem tego pracownika, prowadzenie reje-
stru pracowników dla osób trzecich, przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
doradztwo ubezpieczeniowe, informacja o  ubezpieczeniach, po-
średnictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe zwią-
zane z ubezpieczeniami, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, 
bankowości, nieruchomości, usługi w  zakresie wyceny finansowej, 
wyceny i analizy finansowe, zarządzanie finansowe dotyczące inwe-
stycji, usługi doradcze w  zakresie planowania finansowego, usługi 
finansowe, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi infor-
macji finansowej, usługi pośrednictwa finansowego, analizy finanso-
we, badania finansowe, doradztwo finansowe, prognozy finansowe, 
działalność finansowa, oceny finansowe-bankowość, usługi banko-
wości osobistej, usługi bankowości inwestycyjnej w  zakresie nieru-
chomości, usługi bankowości komercyjnej on-line, usługi doradcze 
dotyczące bankowości, usługi konsultacyjne i  doradcze w  zakresie 
bankowości inwestycyjnej, usługi w zakresie nieruchomości związa-
ne z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wyceny firm 
w zakresie ocen kondycji finansowych, wyceny finansowe nierucho-
mości, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem 
dostępu do komputerowej bazy danych .

(111) 335803 (220) 2020 04 22 (210) 512786
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) DReWBeT gRZyB-KOTynIa-ROgaCZeWsKI sPÓłKa JaWna, 
Kłobuck (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DReWBeT PReMIUM
(510), (511) 19 kostka brukowa, galanteria betonowa, kamienie kra-
wężnikowe, niemetalowe obrzeża do trawników, bloczki betonowe, 
płyty betonowe, krawężniki betonowe .

(111) 335804 (220) 2020 04 24 (210) 512794
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) eCO hUB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco hub
(540) 

(591) czarny, zielony, różowy, żółty
(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców 
i  sprzedawców towarów i  usług, usługi pośrednictwa w  handlu, 
dostarczanie informacji i  świadczenie usług doradczych w zakresie 
handlu elektronicznego, komputerowe zarządzanie bazami danych, 
gromadzenie danych, przetwarzanie danych, usługi gromadzenia 
danych z badań rynku, analiza danych biznesowych, analizy badań 
rynkowych, rozpowszechnianie danych w  zakresie działalności go-
spodarczej, usługi promocyjne i reklamowe, promowanie rolnictwa 
ekologicznego oraz produktów regionalnych, 42 certyfikacja [kon-
trola jakości], testowanie, analiza i  ocena towarów osób trzecich 
do celów certyfikacji .

(111) 335805 (220) 2020 04 24 (210) 512812
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) PRIVaTe LaB sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4ants
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników .

(111) 335806 (220) 2020 04 27 (210) 512848
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) BIURO TURysTyKI ZWIĄZKU naUCZyCIeLsTWa POLsKIegO 
LOgOsTOUR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LogosTour
(510), (511) 16 publikacje techniką druku, albumy, broszury, czaso-
pisma, książki, mapy, przewodniki, poradniki, fotografie, grafiki, ka-
lendarze, foldery, afisze, plakaty, druki okolicznościowe, programy 
wycieczek, podróży i  wypoczynku w  postaci drukowanej, progra-
my imprez, wystaw i  konferencji w  postaci drukowanej, emblema-
ty drukowane, znaki graficzne drukowane, opakowania papierowe 
z  oznaczeniami graficznymi, przybory do  pisania z  oznaczeniami 
graficznymi, 35 usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni re-
klamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej w  publikacjach 
drukowanych, udostępnianie powierzchni reklamowej na  stronach 
internetowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, gromadzenie, systematyzacja 
i  indeksowanie informacji w  komputerowych bazach danych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach 
promocji usług, zarządzanie hotelami, 39 usługi biur podróży, usługi 
biur turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych, usługi turystyczne, usługi w zakresie planowa-
nia podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, 
organizowanie pielgrzymek, organizowanie zwiedzania, organizo-
wanie pobytów rekreacyjnych, pilotowanie grup wycieczkowych, 
przewodnictwo wycieczek, usługi informacji o  transporcie, rezer-
wacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi 
w  zakresie przewozu osób i  rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41 
działalność wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organiza-
cja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez 
kulturalnych, usługi związane z  organizacją wypoczynku, usługi 
związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, re-
zerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kem-
pingów, usługi domów turystycznych, usługi domów wypoczynko-
wych, usługi gastronomiczne, usługi barów, usługi kawiarni, usługi 
restauracji, usługi kateringowe, wynajmowanie sal konferencyjnych .

(111) 335807 (220) 2020 04 27 (210) 512909
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
(732) eLPROMa eLeKTROnIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) safetime
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 14 .05 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, oprogra-
mowanie komputerowe, 42 usługi naukowe i technologiczne .

(111) 335808 (220) 2020 04 28 (210) 512914
(151) 2020 11 18 (441) 2020 08 03
(732) gaRCZyŃsKa DOROTa MITRahOMe, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mitrahome Dorota garczyńska
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(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości .

(111) 335809 (220) 2020 04 27 (210) 512929
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 01
(732) IZen LaBs sOsnOWsKa sPÓłKa KOManDyTOWa,  
Zielona (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORganIs
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, mydła, olejki ro-
ślinne eteryczne, perfumy, płyny kosmetyczne, sole kąpielowe, 
szampony, kremy, balsamy, środki czyszczące do  celów gospodar-
stwa domowego, środki piorące, 5 suplementy diety, wyciągi zioło-
we i  roślinne do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, wyroby cukiernicze do  celów medycznych, napoje 
dietetyczne do celów medycznych, preparaty specjalnego przezna-
czenia medycznego, herbata lecznicza, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, preparaty chemiczne do  celów medycznych, nalewki 
i napary roślinne do celów leczniczych, napoje lecznicze, oleje do ce-
lów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, herbata 
z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, żywność funkcjonalna, oleje roślinne 
i  olejki do  celów farmaceutycznych, maści do  celów medycznych, 
mydła lecznicze, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów 
mianowicie kosmetyków, preparatów kosmetycznych, mydeł, olej-
ków roślinnych eterycznych, perfum, płynów kosmetycznych, soli ką-
pielowych, szamponów, kremów, balsamów, środków czyszczących 
do celów domowego gospodarstwa, środków piorących, suplemen-
tów diety, wyciągów ziołowych i  roślinnych do  celów leczniczych, 
środków dezynfekcyjnych do celów higienicznych, wyrobów cukier-
niczych do  celów medycznych, napojów dietetycznych do  celów 
medycznych, preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego, 
herbat leczniczych, dodatków odżywczych do  celów leczniczych, 
preparatów chemicznych do  celów medycznych, nalewek i  napa-
rów roślinnych do  celów leczniczych, napojów leczniczych, olejów 
do  celów leczniczych, preparatów witaminowych, ziół leczniczych, 
herbat z ziół do celów medycznych, żywności dietetycznej do celów 
leczniczych, żywności dla niemowląt, żywności funkcjonalnej, ole-
jów roślinnych i olejków do celów farmaceutycznych, maści do celów 
medycznych, mydeł leczniczych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i nabywać w sklepie także internetowym .

(111) 335810 (220) 2020 04 29 (210) 512932
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 08
(732) syneRgIa PRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) synergy codes
(540) 

(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 usługi outsourcingu w  dziedzinie operacji z  zakresu 
działalności gospodarczej, 42 programowanie komputerów i konser-

wacja programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja opro-
gramowania i programów komputerowych, tworzenie, konserwacja 
oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i ada-
ptacja oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe .

(111) 335811 (220) 2020 04 29 (210) 512955
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 15
(732) sensUs CaRe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sensus Care
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 24 .13 .01, 25 .07 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, doradztwo w  zakresie szkolenia zawodowego, edukacja 
i  szkolenia w  dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja i  szko-
lenia w  dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja 
i  szkolenia związane z  ochroną natury i  środowiskiem, kształcenie 
i  szkolenia w  dziedzinie muzyki i  rozrywki, kursy samoświadomości 
[szkolenia], nauczanie i  szkolenia, nauczanie i  szkolenia w  dziedzi-
nie biznesu, przemysłu i  technologii informacyjnej, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], organizowanie 
programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem narzę-
dziowym, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizo-
wanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budow-
laną, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczą-
cych konserwacji silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] doty-
czących napraw silników, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, tłumaczenia, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto-
wania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i  pielęgnacja 
urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi .

(111) 335812 (220) 2020 04 29 (210) 512958
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) D . F . J . VInhOs, s .a ., Vila Cha De Ourique (PT)
(540) (znak słowny)
(540) PaXIs
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa .

(111) 335813 (220) 2020 04 29 (210) 512959
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) aMBROsIOneK PaWeł aPaCK DOM PRODUKCyJny,  
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ambrosept
(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje czyszczące do  użytku 
domowego, środki czyszczące do  użytku domowego, preparaty 
czyszczące do użytku osobistego, środki do czyszczenia, polerowa-
nia, szorowania i  ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne i weterynaryjne, leki, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, mydła dezynfekujące, środki dezynfekujące do  użytku 
domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło] .

(111) 335814 (220) 2020 04 29 (210) 512963
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) hORsZOWsKI henRyK POD gRyFaMI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pod gryfami
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(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w  zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, zgrupowanie na  rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w antykwariacie lub sklepie specjalistycznym z kamieniami szlachet-
nymi zawartymi w  klasie 14, biżuterią, szkatułkami na  biżuterię za-
wartymi w klasie 20, zegarami, zegarkami, porcelanowymi figurkami, 
figurkami dekoracyjnymi, porcelanowymi świecznikami, porcelano-
wymi naczyniami, filiżankami, talerzami i  talerzykami, dzbankami, 
naczyniami srebrnymi, kompletami do przypraw, serwisami do her-
baty i  kawy, paterami na  owoce, meblami, meblami antycznymi, 
świecznikami, kandelabrami, obrazami, grafikami, ikonami, rycinami, 
książkami, torebkami, przyrządami oraz pojemnikami na tabakę i ty-
toń, przyborami dla palaczy zawartymi w klasie 34, 36 wycena an-
tyków, kamieni szlachetnych, biżuterii, numizmatyków, dzieł sztuki, 
dzierżawa, wycenia nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami, 42 ekspertyzy techniczne, stwierdzanie autentyczności dzieł 
sztuki, usługi gemologiczne (stwierdzanie autentyczności kamieni 
szlachetnych), 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi gastro-
nomiczne, restauracje, kawiarnie, winiarnie, bary .

(111) 335815 (220) 2020 04 28 (210) 512972
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe PUłaWy  
sPÓłKa aKCyJna, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRUnT TO URODZaJ
(540) 

(591) granatowy, zielony, ciemnozielony, żółty, ciemnożółty, 
niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 06 .01 .02, 06 .01 .04, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i  leśnictwa, nawozy, w  tym nawozy organiczne, na-
wozy mineralne, nawozy mineralno-organiczne, nawozy jedno-
składnikowe, nawozy wieloskładnikowe, 35 sprzedaż produktów 
nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych 
powiązanych z  rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, 
sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie 
reklam, w  tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezento-
wanie produktów w  mediach, za  pośrednictwem sieci komputero-
wych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, promocyjnych, promocja sprzedaży produktów nawozów, 
preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z  rolnictwem w  celach handlowych, organizacja wystaw, targów 
w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze 
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa leśnictwa .

(111) 335816 (220) 2020 04 30 (210) 512983
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) yOUaRTMe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LghT
(510), (511) 11 oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, lampy (urzą-
dzenia oświetleniowe), osprzęt oświetleniowy, lampy elektryczne 
do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrz-
nego, lampy elektryczne, lampy ścienne, lampy wiszące, lampy 
stojące, lampki biurkowe, lampki nocne, urządzenia oświetlenio-
we LeD, urządzenia oświetleniowe OLeD, luminescencyjne lampy 
oświetleniowe .

(111) 335817 (220) 2020 03 30 (210) 512071
(151) 2020 12 02 (441) 2020 08 17
(732) sOKOłÓW sPÓłKa aKCyJna, sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOKOłÓW
(540) 

(591) czerwony, żółty
(531) 05 .01 .05, 05 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, goto-
wane i  półprzetworzone, wyroby z  mięsa, wyroby na  bazie mięsa, 
wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, owoców morza, gotowe 
dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożo-
ne, suszone i  gotowane, konserwowe, mrożone, suszone lub goto-
wane ziemniaki, konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczy-
zna, ryby i  produkty spożywcze pochodzące z  morza, wszystkie te 
produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania 
pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych lub w  prosz-
ku, oleje i  tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty 
do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w po-
staci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do  produkcji bulionu, 
rosoły w koncentratach, mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce 
i  żywność z  białkiem z  ziarna, używane jako substytuty mięsa, pa-
sty z  warzyw, owoców, białek zbożowych lub substytutów mięsa, 
gotowe posiłki składające się głównie z  substytutów mięsa, bur-
gery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie, 
substytuty mięsa na  bazie warzyw, hummus [pasta z  ciecierzycy], 
sałatki na bazie hummusu, dipy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb, drożdże, ciasto, wypieki, 
ryż, makaron, kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki 
owsianej lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy, 
sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania artyku-
łów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do  sałatek, 
majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do  użytku jako 
przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się głównie z ma-
karonu, pizza .

(111) 335818 (220) 2020 03 30 (210) 512072
(151) 2021 01 13 (441) 2020 09 28
(732) POLITeChnIKa ŚLĄsKa, gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urządzenie do Tworzenia Przestrzennej Wizualizacji Obrazów 
i  Wykresów na  Potrzeby edukacji Osób z  Dysfunkcją narządu 
Wzroku
(540) 

(591) czerwony, zielony, żółty, szary, czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .03 .01, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 aparaty testujące, urządzenia i  przyrządy: naukowe, 
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do  celów dydak-
tycznych, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 
10 aparatura diagnostyczna do  celów medycznych, 35 reklama, 
dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie 
wizerunku, usług i  towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż 
urządzeń i przyrządów naukowych, pomiarowych sygnalizacyjnych, 
testujących, kontrolnych, do  celów dydaktycznych, aparatury ana-
litycznej do celów medycznych, aparatury diagnostycznej do celów 
medycznych, zarządzanie w  działalności gospodarczej, administro-
wanie działalności gospodarczej, 42 usługi inżynierów lub naukow-
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ców w  zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów 
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technolo-
giczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze .

(111) 335819 (220) 2020 03 31 (210) 512108
(151) 2020 11 05 (441) 2020 07 20
(732) RUDy MaReK KanCeLaRIa PRaWnO-PODaTKOWa,  
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR MaReK RUDy KanCeLaRIa PRaWnO-PODaTKOWa
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, usługi księgowe, prowadze-
nie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych, 
sporządzanie deklaracji podatkowych i  sprawozdań finansowych, 
usługi konsultingowe w zakresie księgowości, usługi z zakresu przy-
gotowywania list płac, administrowanie listami płac na  rzecz osób 
trzecich, usługi działu kadr, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo ekonomiczne, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, analizy kosztów, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, analizy rynkowe, audyt, wyceny działal-
ności gospodarczej, przedsiębiorstw, przedsięwzięć gospodarczych 
i  organizacyjnych, usługi rekrutacji pracowników, udostępnianie 
pracowników usługi administracyjno-biurowe, opracowywanie 
dokumentów i  analiz, usługi reklamowe, 36 analizy finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy do  celów 
podatkowych, zarządzanie majątkiem i  majątkiem nieruchomym, 
obsługa wierzytelności, zarządzanie finansami, 41 usługi edukacyj-
ne, zwłaszcza w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, organizowa-
nie konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń w zakresie wiedzy 
podatkowej i prawnej, usługi wydawnicze, 45 usługi prawne, w tym 
zastępstwo prawne i  procesowe, doradztwo prawne w  dziedzinie 
opodatkowania i  księgowości, usługi prawne związane z  tworze-
niem i  rejestracją firm, sporządzanie analiz i  opinii prawnych przez 
ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, usługi prawne zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mediacje .

(111) 335820 (220) 2020 04 01 (210) 512126
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) eTI gIDa sanayI Ve TICaReT anOnIM sIRKeTI, eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eTi adicto fresh
(540) 

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, żółty
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 30 ciasteczka, czekoladki, wyroby piekarnicze, krakersy, 
wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie piekarnicze wyroby desero-
we, chleb, dmuchane wyroby z ziaren zbóż, owsianka, płatki śniada-
niowe, lody, lody jadalne .

(111) 335821 (220) 2020 04 01 (210) 512130
(151) 2020 12 16 (441) 2020 08 31

(732) BURy JeRZy, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gaRBaRy
(510), (511) 43 udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tym-
czasowego, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajem pokoi jako tymcza-
sowego zakwaterowania, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc 
w  hotelach, świadczenie usług przez hotele i  motele, świadczenie 
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi ho-
telowe, usługi restauracji hotelowych, usługi w  zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi w  zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, kawiarnia, bary, 
lodziarnie, koktajlbary, oferowanie żywności i  napojów w  restaura-
cjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizo-
wanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie po-
siłków, puby, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie je-
dzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi barów 
i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi 
kawiarni, usługi herbaciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi 
barowe, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem (catering), udo-
stępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych .

(111) 335822 (220) 2020 04 02 (210) 512153
(151) 2020 10 29 (441) 2020 07 13
(732) VeLO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jadę na trening .pl
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 18 .01 .05, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 12 rowery, rowery górskie, rowery trekkingowe, rowery 
szosowe, rowery składane, rowery dziecięce, rowery elektryczne, rowe-
ry sportowe, bagażniki na rowery, rowery wyposażone w silnik, dopa-
sowane pokrowce na rowery, szosowe rowery wyścigowe, elektryczne 
rowery składane, torby rowerowe, części konstrukcyjne rowerów, ba-
gażniki do rowerów, pompki do rowerów, sakwy rowerowe, opony ro-
werowe, dzwonki do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia 
napojów, opony rowerowe bezdętkowe, uchwyty do bidonów rowe-
rowych, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, kółka bocz-
ne do  nauki jazdy na  rowerze, sprzęt do  naprawy przebitych opon 
rowerowych, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, paski na palce 
u nóg do pedałów rowerowych, 25 odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież sportowa, stroje sportowe, skarpetki sportowe, buty sportowe, 
obuwie do uprawiania sportów, czapki sportowe, koszule sportowe, 
kurtki sportowe, bluzy sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, 
podkoszulki sportowe, rajstopy sportowe, komplety sportowe, staniki 
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe 
pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, koszule z ochrania-
czami do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku spor-
towego, odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, rękawicz-
ki dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze .

(111) 335823 (220) 2020 04 02 (210) 512155
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) shaRMa RaDhe JT, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) BOLLyWOOD CURRy
(510), (511) 43 restauracje, usługi gastronomiczne .

(111) 335824 (220) 2020 04 03 (210) 512184
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 01
(732) ŻaK PaWeł PRZeTWÓRsTWO aRTyKUłÓW sPOŻyWCZyCh 
aLTa, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rybne smaki
(540) 

(591) jasnoniebieski
(531) 03 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 29 ryby marynowane .

(111) 335825 (220) 2020 04 05 (210) 512198
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 08
(732) sMaRT KIDs MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WsPOMagaJKI
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, różowy, fioletowy
(531) 02 .09 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy .

(111) 335826 (220) 2020 04 02 (210) 512201
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) hORTeX sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCnO OWOCOWy hortex
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 05 .03 .13, 26 .01 .02, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 wyroby lodowe i desery lodowe, lody: lody smakowe, 
lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety za-
warte w tej klasie, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące 
do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów .

(111) 335827 (220) 2020 04 03 (210) 512204
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) CenTeR-MeBeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łomża (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DesIgn DLa KaŻDegO ManUFaKTURa łOMŻa
(540) 

(591) niebieski, granatowy, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .11, 05 .01 .16
(510), (511) 10 fotele lekarskie i dentystyczne, hydrostatyczne łóżka 
do celów leczniczych, inkubatory medyczne, krzesła z pojemnikami 
dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, łóżka specjalnie skonstruowane 
do celów leczniczych, meble specjalne do celów medycznych, nosze 
używane w karetkach pogotowia, pojemniki na odpady pochodze-
nia medycznego, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, stoły 
operacyjne, wodne łóżka do celów medycznych, 20 barki ruchome 
stosowane jako meble, biurka stosowane jako meble, chodziki dla 
dzieci, dekoracje wiszące(ozdoby), dekoracje ścienne 3D wykonane 
z drewna, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, drzwi do me-
bli, fotele, gabloty stosowane jako meble, haki do  zasłon, identyfi-
kacyjne bransoletki niemetalowe dla szpitali, kadzie niemetalowe, 
kanapy, karnisze do  zasłon, kartoteki stosowane jako meble, kojce 
dla dzieci, kolebki, kołyski, komody, kontuary, kółka do zasłon, kół-
ka samonastawne do  mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, kwiet-
niki stosowane jako meble, manekiny krawieckie, leżaki, listewki 
do ram obrazów, lustra, ławy stosowane jako meble, łóżka i osprzęt 
do łóżek, materace, meble i osprzęt do mebli, meble: biurowe, me-
talowe, szkolne, warsztatowe, warsztatowo-laboratoryjne zawarte 
w tej klasie, muszle, nakrętki niemetalowe, nity niemetalowe, osprzęt 
do  drzwi lub okien niemetalowy, osprzęt do: drzwi, łóżek, mebli, 
okien, trumien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, palety niemetalowe, paliki, parawany stosowane jako meble, 
półki magazynowe, psie budy, pudełka drewniane lub z  tworzyw 
sztucznych, pulpity, ramki do haftowania, ramy do obrazów, regały 
stosowane jako meble, numery domów nieświecące, rolki do zasłon, 
sekretery, serwantki, siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzy-
nie niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, sofy, spiżarki, stoiska 
wystawowe, stojaki na gazety lub czasopisma, stoły, stoły kreślarskie, 
story wewnętrzne do okien, szafki dla aptek, szafki narzędziowe, szu-
flady, śruby niemetalowe, tablice ogłoszeniowe, toaletki stosowane 
jako meble, trumny, wałki, wieszaki na odzież, wózki meblowe, wy-
roby koszykarskie, wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła 
dla dzieci, zagłówki, zamki niemetalowe nieelektryczne, zamknięcia 
stosowane jako wieczka, pokrywki niemetalowe, zasłony bambuso-
we, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 35 badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wy-
staw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrze-
nie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i  zakup towarów w  hurtowni, sklepu oraz sklepu interneto-
wego z wyrobami: budowlanymi, drewna, korka, słomy, materiałami 
z tworzyw sztucznych, materiałów do wyplatania, wyrobów tartacz-
nych, meblowymi, paliw, biopaliw, ich  komponentów i  mieszanin, 
agd, sprzętu sanitarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa budynków 
mieszkalnych, budowa pawilonów i  sklepów targowych, budowa 
i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz i od ze-
wnątrz, informacja budowlana, instalowanie i naprawy urządzeń, kli-
matyzacyjnych, okien i drzwi, mebli, kuchennych i łazienkowych, izo-
lowanie budynków, nadzór budowlany, renowacja mebli, rozbiórka 
budynków, uszczelnianie budynków, usługi budownictwa przemy-
słowego, usługi budowlane, usługi stolarskie, tapicerowanie mebli .

(111) 335828 (220) 2020 04 06 (210) 512214
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 08
(732) P .B .W .C . sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Potrzanowo (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) sPOT
(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i  artykuły higieniczne, preparaty i  artykuły do  tępienia 
szkodników, żywe narządy i  tkanki do  celów chirurgicznych, pre-
paraty i  materiały diagnostyczne, farmaceutyki i  naturalne środki 
lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
preparaty do  dezodoryzacji i  oczyszczania powietrza, 10 urządze-
nia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły 
do  karmienia i  smoczki, akcesoria wspomagające współżycie sek-
sualne, aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
protezy i  sztuczne implanty, odzież, nakrycia głowy i  obuwie, apa-
raty i podpory do celów medycznych, odzież, nakrycia głowy i obu-
wie dla personelu medycznego i pacjentów, urządzenia ułatwiające 
przemieszczanie się, maski na twarz do użytku medycznego, maski 
higieniczne do celów medycznych, maski chirurgiczne, jednorazowe 
rękawice ochronne do celów medycznych, odzież ochronna do ce-
lów medycznych .

(111) 335829 (220) 2020 04 03 (210) 512229
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 15
(732) aBRaMCZUK MIChał aMBeR aBRaM, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amber abram
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 bursztyn .

(111) 335830 (220) 2020 04 03 (210) 512258
(151) 2020 10 30 (441) 2020 07 13
(732) CenTeR-MeBeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .01 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 6 blacharskie materiały dla budownictwa, boazeria meta-
lowa, bramy metalowe, bransoletki identyfikacyjne metalowe, ćwieki 
stosowane jako gwoździe, drabiny metalowe, drobnica aluminiowa, 
drut metalowy, drzwi metalowe, dysze metalowe, futryny do drzwi 
metalowe, gałki stosowane jako uchwyty metalowe, gzymsy meta-
lowe, haki metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kable metalowe 
nieelektryczne, kadzie metalowe, kajdanki, kątowniki metalowe, 
klamki do  drzwi metalowe, klamry stosowane jako zaciski metalo-
we, klucze, kłódki, wlewnice, kołki metalowe, kołnierze metalowe, 
kominowe trzony metalowe, konstrukcje metalowe, korki, zakrętki 
metalowe, kosze metalowe, kotwice, kółka samonastawne do mebli 
metalowe, kratki ochronne metalowe, kratownice metalowe, kra-
ty stosowane jako ruszty metalowe, kształtowniki aluminiowe, liny 
metalowe, litery i cyfry z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcio-
nek, łańcuchy metalowe, łaty metalowe, nakrętki metalowe, nity 
metalowe, numery domów nieświecące metalowe, odrzwia metalo-
we, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, 
osprzęt do drzwi lub okien metalowy, osprzęt do mebli metalowy, 
ościeżnice metalowe, palety metalowe, pasy do  transportu ładun-
ków metalowe, pierścienie metalowe, płyty do  drzwi metalowe, 
podłogi metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pomniki me-

talowe, progi, przegrody metalowe, przetyczki metalowe, pudełka 
nie z metali szlachetnych, ramy do łóżek lub okien metalowe, rączki 
do  narzędzi metalowe, rękojeści metalowe, rolety zewnętrzne me-
talowe, rygle do klamek, zasuw metalowe, rynny metalowe, schody 
metalowe, skarbonki metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki na listy 
metalowe, słupy metalowe, statuetki z metali nieszlachetnych, stro-
py metalowe, sworznie metalowe, szyldy metalowe, szyny z metalu, 
śruby metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, taśma metalowa, 
trampoliny metalowe, metalowe urządzenia do  otwierania drzwi 
nieelektryczne, uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalo-
we, wyroby artystyczne z aluminium, zamki do pojazdów metalowe, 
zamki na  zasuwy, zamknięcia do  pojemników metalowe, zasłony 
metalowe, zasuwy, zawiasy metalowe, zawleczki metalowe, 9 alarmy 
antywłamaniowe, analizatory powietrza, anteny, aparaty kinemato-
graficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, boje sygnalizacyj-
ne, drukarki komputerowe, ekrany stosowane w fotografice, ekrany 
projekcyjne, elektryczne zamknięcia drzwiowe, głośniki, instalacje 
elektryczne, kasy rejestrujące, koła ratunkowe, latarnie sygnalizacyj-
ne, liczydła, meble laboratoryjne, ogrodzenia zelektryfikowane, pie-
ce do doświadczeń laboratoryjnych, prostowniki prądu, pulpity roz-
dzielcze stosowane w energetyce, skrzynki akumulatorowe, skrzynki 
na baterie, skrzynki rozdzielcze, szaliki na głośniki, szafy rozdzielcze, 
tablice rozdzielcze, tace laboratoryjne, trójkąty ostrzegawcze o nie-
sprawnym samochodzie, trójnogi do  aparatów fotograficznych, 
tyczki do  pomiaru poziomu wody, łaty jako przyrządy pomiarowe, 
urządzenia do  głosowania, urządzenia pomiarowe, 10 fotele lekar-
skie i dentystyczne, hydrostatyczne łóżka do celów leczniczych, in-
kubatory medyczne, krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule 
inwalidzkie, łóżka specjalnie skonstruowane do  celów leczniczych, 
meble specjalne do  celów medycznych, nosze używane w  karet-
kach pogotowia, pojemniki na  odpady pochodzenia medycznego, 
przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, stoły operacyjne, wod-
ne łóżka do  celów medycznych, 20 barki ruchome stosowane jako 
meble, biurka stosowane jako meble, chodziki dla dzieci, dekoracje 
wiszące (ozdoby), dekoracje ścienne 3 D wykonane z drewna, drabiny 
z drewna lub z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, fotele, gabloty 
stosowane jako meble, haki do  zasłon, identyfikacyjne bransolet-
ki niemetalowe dla szpitali, kadzie niemetalowe, kanapy, karnisze 
do zasłon, kartoteki stosowane jako meble, kojce dla dzieci, koleb-
ki, kołyski, komody, kontuary, kółka do zasłon, kółka samonastawne 
do mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, kwietniki stosowane jako 
meble, manekiny krawieckie, leżaki, listewki do ram obrazów, lustra, 
ławy stosowane jako meble, łóżka i osprzęt do łóżek, materace, me-
ble i  osprzęt do  mebli, meble: biurowe, metalowe, szkolne, warsz-
tatowe, warsztatowo-laboratoryjne zawarte w  tej klasie, muszle, 
nakrętki niemetalowe, nity niemetalowe, osprzęt do drzwi lub okien 
niemetalowy, osprzęt do: drzwi, łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety niemeta-
lowe, paliki, parawany stosowane jako meble, półki magazynowe, 
psie budy, pudełka drewniane lub z  tworzyw sztucznych, pulpity, 
ramki do haftowania, ramy do obrazów, regały stosowane jako me-
ble, numery domów nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, serwant-
ki, siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzynie niemetalowe, 
skrzynki na listy, sofy, spiżarki, stoiska wystawowe, stojaki na gazety 
lub czasopisma, stoły, stoły kreślarskie, story wewnętrzne do okien, 
szafki dla aptek, szafki narzędziowe, szuflady, śruby niemetalowe, 
tablice ogłoszeniowe, toaletki stosowane jako meble, trumny, wałki, 
wieszaki na  odzież, wózki meblowe, wyroby koszykarskie, wyroby 
stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki, zamki 
niemetalowe nieelektryczne, zamknięcia stosowane jako wieczka, 
pokrywki niemetalowe, zasłony bambusowe, zawiasy niemetalowe, 
zbiorniki niemetalowe, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności go-
spodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hur-
towni, sklepu oraz sklepu internetowego z wyrobami: budowlanymi, 
drewna, korka, słomy, materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów 
do  wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, biopaliw, 
ich komponentów i mieszanin, agd, sprzętu sanitarnego do łazienek 
i  kuchni, 37 budowa budynków mieszkalnych, budowa pawilonów 
i  sklepów targowych, budowa i  naprawy magazynów, czyszczenie 
budynków od wewnątrz i od zewnątrz, informacja budowlana, insta-
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lowanie i naprawy urządzeń, klimatyzacyjnych, okien i drzwi, mebli, 
kuchennych i łazienkowych, izolowanie budynków, nadzór budowla-
ny, renowacja mebli, rozbiórka budynków, uszczelnianie budynków, 
usługi budownictwa przemysłowego, usługi budowlane, usługi sto-
larskie, tapicerowanie mebli .

(111) 335831 (220) 2020 04 07 (210) 512288
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 08
(732) DeLIa COsMeTICs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V PROTeCT
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 24 .17 .05, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, mydła, kosmetyki, 5 środki odkażające, środki bakteriobójcze, 
środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, płyny i  żele wodno-
-alkoholowe do dezynfekcji .

(111) 335832 (220) 2020 04 07 (210) 512304
(151) 2020 11 18 (441) 2020 08 03
(732) gW sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PosiłekDlaseniora gRUPa WaRsZaWa
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 07 .01 .08, 10 .03 .11, 18 .01 .08, 02 .09 .25, 11 .03 .09, 11 .01 .01, 
27 .05 .05, 24 .17 .99, 29 .01 .13
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 43 dostar-
czanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], 
udzielanie informacji związanych z  przygotowywaniem żywności 
i  napojów, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia 
osobom potrzebującym, dostarczanie żywności i  napojów za  po-
średnictwem furgonetek, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów .

(111) 335833 (220) 2020 04 08 (210) 512307
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) ZałUsKa PaTRyCJa ResTaRT KaRIeRy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ResTaRT KaRIeRy
(540) 

(591) granatowy, biały, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane z  edukacją 
i szkoleniami), doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo 
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowa-
dzenia firmy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradz-
two dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące kor-
poracyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące rekla-

my prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności go-
spodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarzą-
dzania marketingowego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja doty-
cząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, 
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, do-
radztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla 
klientów, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo reklamowe i  marketingowe, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public relations, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w  sprawach zarządzania 
personelem, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych 
konsumentów, doradztwo w  zakresie analizy biznesowej, doradztwo 
w  zakresie badań rynku, doradztwo w  zakresie demografii do  celów 
marketingowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące zakładania restauracji, doradztwo w  zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, doradz-
two w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące ra-
chunkowości, doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisin-
gu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju 
produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
w  celu określenia struktury płacy i  stanowisk, doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finan-
sowej, doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej świadczone 
w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stano-
wisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z nie-
wypłacalnością, doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, do-
radztwo w  zakresie marketingu, doradztwo w  zakresie marketingu 
biznesowego, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo w  zakresie organizacji i  zarządzania 
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie plano-
wania kariery, doradztwo w  zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), do-
radztwo w  zakresie public relations, doradztwo w  zakresie rekrutacji 
sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie rekrutacji persone-
lu, doradztwo w  zakresie rekrutacji na  rzecz prawników, doradztwo 
w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradz-
two w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w za-
kresie wyceny zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania marketingo-
wego, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, do-
radztwo w  zakresie zarządzania biznesowego i  organizacji przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakre-
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sie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą w  odniesieniu do  przedsię-
biorstw produkcyjnych, doradztwo w  zakresie zarządzania kadrami, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie 
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w  zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów 
ludzkich, doradztwo w  zakresie zatrudnienia, doradztwo w  zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], doradztwo w  zarządzaniu biznesowym 
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo związane z audytem, 
doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z  rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z  wyborem kadry 
kierowniczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakre-
sie organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej, informacje dotyczące 
kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkolenio-
we), informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, profesjo-
nalne doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatko-
we, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą i jej organizacji, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie 
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie pro-
cesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie przed-
siębiorstwami, w tym doradztwo w sprawach demograficznych, 41 do-
radztwo zawodowe [edukacja], edukacja, edukacja dorosłych, edukacja 
[nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za po-
mocą Internetu czy  ekstranetów, edukacja w  dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, edukacja w dziedzinie posługiwania się kompute-
rami, edukacja w  dziedzinie informatyki, edukacja w  dziedzinie 
przetwarzania danych, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja egzaminów [edukacja], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie se-
minariów związanych z edukacją, organizowanie zawodów [edukacja 
lub rozrywka], sympozja związane z edukacją, szkoły [edukacja], udzie-
lanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z  edukacją i  szkoleniami, usługi informacji telefonicznej związane 
z  edukacją, usługi konsultacyjne związane z  edukacją inżynieryjną, 
usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub roz-
rywka], budowanie zespołu (edukacja), edukacja i szkolenia w dziedzi-
nie inżynierii samochodowej, edukacja i szkolenia w dziedzinie prze-
twarzania danych elektronicznych, edukacja i  szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, informacje dotyczące edukacji, edu-
kacja językowa, edukacja prawna, edukacja przedszkolna, edukacja 
religijna, edukacja, rozrywka i  sport, edukacja sportowa, edukacja 
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, edukacja w zakresie świado-
mości ruchowej, usługi szkół [edukacja], wyższe uczelnie [edukacja], 
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakre-
sie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradz-
two w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradz-
two zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkolenio-
we i  edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i  usługi 
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe) .

(111) 335834 (220) 2020 04 09 (210) 512327
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) sZCZePanIaK KOnRaD KanCeLaRIa PRaWna PROFIT, 
sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) slipin

(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, szary, jasnoszary
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .04, 09 .05 .15, 29 .01 .14
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, ochraniacze 
na  szczebelki do  łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, pościel do łó-
żeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek 
niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, 24 artykuły tekstylne do  użytku jako pościel, bielizna 
pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa 
i  koce, materiały tekstylne w  belach używane do  produkcji nakryć 
do pościeli, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], osłony do łóżek 
dziecięcych [pościel], pościel, pościel jako materiały tekstylne, tkaniny 
pościelowe w formie śpiworów, tkaniny tekstylne do użytku w pro-
dukcji pościeli, wsypa [bielizna pościelowa], śpiworki dla niemowląt, 
śpiwory, śpiwory [prześcieradła do śpiworów], torby na śpiwory [spe-
cjalnie przystosowane], kocyki dziecięce, kocyki do owijania niemow-
ląt, kocyki dla niemowląt [rożki], bielizna pościelowa z  tekstylnych 
materiałów nietkanych, 25 mufki, mufki futrzane, mufki [odzież] .

(111) 335835 (220) 2020 04 07 (210) 512357
(151) 2021 01 22 (441) 2020 06 01
(732) DOMOWa aPTeCZKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa,  
grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aLsePT
(540) 

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do  użytku w  procesach produk-
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i  zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty ziołowe do  celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, mleczko oczyszczające 
do  celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciw potowe do  stóp, 
płyny do  pielęgnacji włosów, płyny do  płukania ust do  celów nie-
medycznych, płyny do  przemywania pochwy do  higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty antystatyczne do  celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, prepa-
raty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do higieny intym-
nej lub do  celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny 
osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty 
toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] do  celów domo-
wych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania 
oddechu w sprayu, przeciw potowe mydła, roztwory do szorowania, 
saszetki zapachowe do  bielizny, soda krystaliczna do  czyszczenia, 
soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole 
wybielające, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane detergentami, 
do  czyszczenia, środki czyszczące do  celów gospodarstwa domo-
wego, środki czyszczące do  higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do usuwania wosku z podłóg [prepa-
raty do  szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
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środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), tłuszcze 
do celów kosmetycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, an-
tyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, bransoletki 
nasączone środkiem odstraszającym owady, chirurgiczne materia-
ły opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
detergenty do  celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi 
lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, lecz-
nicze pasty do zębów, lecznicze płyny do przemywania oczu, leczni-
cze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze prepa-
raty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, lecznicze środki do  czyszczenia zębów, leki 
do celów weterynaryjnych, materiały do plombowania zębów, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety, mydła 
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczynniki 
chemiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeża-
cze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, owado-
bójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki 
do  mycia, paski siarkowe do  dezynfekcji, plastry, płyny do  celów 
weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
nych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy 
do celów medycznych, podpaski higieniczne, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty czyszczące do szkieł kontakto-
wych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, prepara-
ty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, 
preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów po-
wodujących próchnienie drewna, preparaty do  niszczenia szkodni-
ków, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do sterylizacji, 
preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty 
do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania myszy, prepa-
raty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty na odmrożenia, preparaty nu-
traceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty 
organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty 
przeciw molom, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozsze-
rzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty 
weterynaryjne, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwie-
rząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, prepa-
raty zmniejszające popęd seksualny, proszek kantarydowy, proszek 
perłowy do  celów medycznych, roztwory do  szkieł kontaktowych, 
sole do  celów medycznych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, 
sole do kąpieli mineralnych, substancje radioaktywne do celów me-
dycznych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplemen-
ty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające 
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, sztyfty łagodzące 
ból głowy, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki 
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
dezynfekcyjne do  toalet chemicznych, środki do  leczenia oparzeń, 
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insekty-
cydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania 
powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, 
środki hemostatyczne w  sztyfcie, środki lecznicze przeciw poce-
niu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, 
środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki 
przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki 
przeciw zrogowaceniom, środki przeciw robacze, środki przeczysz-
czające, środki ściągające do celów medycznych, tampony,  .

(111) 335836 (220) 2020 04 09 (210) 512360
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) PROXIgROUP sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Proxitrak
(510), (511) 9 oprogramowanie, program komputerowy .

(111) 335837 (220) 2020 04 07 (210) 512380
(151) 2020 11 18 (441) 2020 08 03

(732) IBC InVesTMenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heRITage POLanD gROUP
(540) 

(591) szary, czarny, złoty
(531) 26 .11 .12, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie 
zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania persone-
lem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerun-
ku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyj-
na, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, 
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promo-
cji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie 
wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje infor-
macji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicz-
nego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, po-
wielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowa-
nie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlo-
wej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji 
handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i  prowadzenie 
kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów 
lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materia-
łów reklamowych wspomagających sprzedaż w  punkcie handlowym, 
rozdawanie materiałów reklamowych w  punkcie sprzedaży, wynajem 
modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie pro-
duktów na  półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamo-
wych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych 
utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w  towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, zarządzanie 
działalnością hoteli, moteli, pensjonatów, 36 usługi agencji pośrednictwa 
w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków wła-
snych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków 
finansowych, wynajmowanie i  dzierżawa majątku nieruchomego i  ru-
chomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządza-
nie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowa-
nie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości 
z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie 
i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem rucho-
mym i nieruchomym, 37 usługi budowlane, usługi renowacji i odbudo-
wywania budynków, budowa infrastruktury drogowej, uszczelnianie na-
wierzchni drogowej, konserwacja dróg, znakowanie poziome dróg, 
rozbiórka i budowa domów oraz obiektów użyteczności publicznej, bu-
dowa obiektów usługowo-handlowych, usługi budowlane dotyczące 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie remontów budynków i na-
wierzchni dróg, prace konserwacyjne dotyczące budynków i nawierzch-
ni dróg, prace wykończeniowe w zakresie usług budowlanych, zabezpie-
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czanie budynków przed wilgocią, zarządzenie projektami na  miejscu 
inwestycji w  zakresie robót budowlanych, 38 usługi w  zakresie rozpo-
wszechniania informacji tekstowych i  obrazowych za  pośrednictwem 
terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zapewniania do-
stępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia 
dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze 
cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu 
do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa tele-
konferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń 
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów infor-
macyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, interneto-
we portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu 
dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 organizowanie i prowadzenie 
koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i  sympozjów, 
organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych, organizo-
wanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, organizowanie pokazów mody, informacja o wypoczynku, 
usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi konferan-
sjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paint-
ball, organizowanie zawodów sportowych, usługi związane z organizacją 
wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu 
rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym 
i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach 
halowych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych, organizo-
wanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki rozrywki, udo-
stępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu 
sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypo-
życzanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów do pu-
blikacji, publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów in-
nych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja 
programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych, planowanie przebie-
gu przyjęć, organizowanie i prowadzenie, sporządzanie napisów dla fil-
mów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia fil-
mowe, studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowa-
nie czasopism i  periodyków, publikowanie czasopism i  periodyków 
na online, 42 usługi w zakresie tworzenia, utrzymania stron interneto-
wych osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, programowanie komputerowe, projektowanie oprogra-
mowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących 
edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na  formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konser-
wacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów 
komputerowych, wynajmowanie i  udostępnianie zasobów serwerów, 
administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami inter-
netowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramo-
wania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
prace badawczo-rozwojowe z dziedziny informatyki, architektury i pla-
nowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i planowania urbani-
stycznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków i renowacji 
zabytków, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, 
domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycz-
nych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie tym-
czasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura podróży, wynajmowa-
nie sal na  konferencje i  posiedzenia, usługi restauracyjne i  usługi 
gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, za-
jazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej 
obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) 
na zamówienie oraz ich dostawa .

(111) 335838 (220) 2020 04 09 (210) 512382
(151) 2021 01 08 (441) 2020 09 14
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO UsłUg OKRĘTOWyCh PRODMOReX 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODMOReX

(540) 

(591) czarny, biały, granatowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 01 .05 .01, 01 .05 .12, 18 .03 .17
(510), (511) 7 maszyny i  urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny do gładzenia do obróbki 
metali, maszyny do obróbki metali, maszyny do obróbki skrawaniem 
metali, urządzenia do czyszczenia powierzchni strumieniem ścierni-
wa, 40 antykorozyjna obróbka części metalowych, obróbka strumie-
niowo-ścierna .

(111) 335839 (220) 2020 04 09 (210) 512392
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) KOLaneK IWOna aBT, Białe Błota (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) genU aUTOMaTIC
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .02
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne do  sterowania, elektryczne 
urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia do zdalnego sterowania, urzą-
dzenia zamykające bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia zdal-
nie sterowane do otwierania i zamykania drzwi, urządzenia zdalnie 
sterowane do otwierania i zamykania bram, urządzenia zwalniające 
do zamykania [elektryczne], urządzenia elektrodynamiczne do zdal-
nego sterowania sygnałami, urządzenia i przyrządy kodujące i deko-
dujące, urządzenia zdalnego sterowania, w tym rządzenia do auto-
matycznego napędzania mechanizmów do  bram i  drzwi, szlabany 
automatyczne, automatyczne barierki bezpieczeństwa, bramki elek-
troniczne, przełączniki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektro-
nicznych, zamki [elektryczne] z  alarmami, dzwonki sygnalizacyjne, 
lampy sygnalizacyjne, boje znakowe i  sygnalizacyjne, piloty [urzą-
dzenia do zdalnego sterowania], piloty zdalnego sterowania, piloty 
do  urządzeń elektronicznych, piloty automatyczne, elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, odbiorniki 
bezprzewodowe, odbiorniki elektryczne, odbiorniki sygnalizacji alar-
mowej, odbiorniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki zdalnego 
sterowania, odbiorniki radiowe do  pilotów, automatyczne zespoły 
kontroli dostępu, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, auto-
matyczne maszyny wydające bilety, automatyczne systemy stero-
wania dostępem, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, 
bezprzewodowe mechanizmy zamykające, elektroniczne karty-klu-
cze, elektroniczny system kontrolowania dostępu do  budynków, 
karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], systemy za-
mknięć elektronicznych, zamki sterowane sygnałami o częstotliwo-
ściach radiowych, zamki z mechanicznym wybieraniem kodu [elek-
tryczne], zdalne urządzenia kontroli punktów wejściowych, dzwonki 
[urządzenia ostrzegające], elektroniczne dzwonki ostrzegawcze, 
elektroniczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, elektronicz-
ne urządzenia do sterowania ruchem drogowym, lampy do użytku 
jako sygnały ostrzegawcze, nadajniki sygnałów alarmowych, świetl-
ne znaki nawigacyjne do  celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, 
świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], sygnalizatory 
kierunkowe [świecące lub mechaniczne], sygnały bezpieczeństwa 
[mechaniczne], sygnały kolejowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne 
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lub mechaniczne, urządzenia do  sterowania ruchem drogowym 
[elektroniczne], alarmy, alarmy antywłamaniowe, detektory ruchu, 
czujniki pozycyjne, elektroniczne karty chipowe .

(111) 335840 (220) 2020 04 10 (210) 512409
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 22
(732) sZeWC PaWeł CaRP-gRaVITy, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO RaK
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, czerwony, granatowy, niebieski, 
pomarańczowy, różowy, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 03 .09 .16, 26 .01 .18
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 31 karmy i pasze dla zwie-
rząt, przynęta, nie sztuczna .

(111) 335841 (220) 2020 04 10 (210) 512417
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 15
(732) hygIenIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) We CaRe .
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 05 .05 .16, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, 
preparaty toaletowe, 5 mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki 
dezynfekcyjne i  antyseptyczne, substancje chłonne do  higieny osobi-
stej, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, apteczki pierwszej pomocy 
sprzedawane z wyposażeniem, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
higieniczne środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające, majtki hi-
gieniczne dla zwierząt domowych, pieluchy dla zwierząt, płyny do prze-
mywania oczu, preparaty chemiczne do  celów sanitarnych, preparaty 
do dezynfekcji powietrza, preparaty higieniczne do celów medycznych, 
preparaty higieniczne do  użytku medycznego, produkty higieniczne 
do celów medycznych, żele nawilżające do użytku osobistego, 10 maski 
chirurgiczne, maski na  twarz do  użytku medycznego, maski na  twarz 
do  ochrony przed substancjami toksycznymi do  użytku medycznego, 
maski na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony przed substancjami tok-
sycznymi, maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciw-
bakteryjnej, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, 
maski sanitarne do celów medycznych, 16 chusteczki do nosa papierowe, 
chusteczki do  nosa [papierowe], chusteczki do  twarzy z  papieru, chus-
teczki higieniczne papierowe, chusteczki celulozowe do  celów kosme-
tycznych, chusteczki papierowe do  demakijażu, chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, 
chusteczki toaletowe, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, jednorazo-
we pochłaniające podkładki szkoleniowe dla zwierząt domowych, jed-
norazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, papierowe 
chusteczki do  mycia, papierowe chusteczki do  wycierania, papierowe 
chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, ręczniki papie-
rowe, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki 
papierowe do twarzy, szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego] .

(111) 335842 (220) 2020 04 14 (210) 512459
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 15
(732) WasZ sKLeP sPaR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeaT & MORe
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 08 .05 .01, 08 .05 .02, 08 .05 .03, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 mięso i  wyroby mięsne, przetwory mięsne, wędliny, 
drób, dziczyzna, kiełbasy, szynki, wędzonki mięsne, wyroby dro-
biowe, mięso świeże, mięso konserwowane, mięso mrożone, mięso 
suszone, mięso paczkowane, gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spo-
żywczych, w  tym następujących towarów: mięso i  wyroby mięsne, 
przetwory mięsne, wędliny, drób, dziczyzna, kiełbasy, szynki, wę-
dzonki mięsne, wyroby drobiowe, mięso świeże, mięso konserwo-
wane, mięso mrożone, mięso suszone, mięso paczkowane, gotowe 
dania składające się głównie z mięsa .

(111) 335843 (220) 2020 04 10 (210) 512463
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) ZIaJa LTD ZaKłaD PRODUKCJI LeKÓW sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vegan
(540) 

(531) 05 .03 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji wło-
sów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji 
i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, 
maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opala-
niu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do hi-
gieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaleto-
we, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do masażu, antyperspiranty, 
dezodoranty osobiste, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaleto-
we, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, 
preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stoso-
wane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne .

(111) 335844 (220) 2020 04 10 (210) 512470
(151) 2020 10 16 (441) 2020 06 15
(732) gODyŃ PIOTR DanKan, Wola Dębińska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dankan
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(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 26 .02 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 opakowania blaszane, przemysłowe pojemniki opako-
waniowe z  metalu, puszki metalowe, puste puszki, puszki metalowe 
na napoje, metalowe puszki do konserw, puste puszki z metalu, puszki 
konserwowe, pojemniki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, 
metalowe pojemniki do przechowywania, pojemniki metalowe do prze-
chowywania i  transportu towarów, metalowe pudełka ozdobne, meta-
lowe pudełka do  przechowywania, pudełka z  metali nieszlachetnych, 
metalowe kanistry, metalowe wieczka do  puszek, zakrętki metalowe, 
metalowe zamknięcia do  pojemników, pojemniki do  przechowywania 
żywności metalowe, zbiorniki metalowe, 21 słoje szklane, słoje do prze-
chowywania, słoje na przybory, słoje do przechowywania ze szkła, słoje 
szklane do konserwowania żywności, słoiki, słoiki do zastosowań domo-
wych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, butelki, butelki ze szkła, 
butelki do wielokrotnego użytku, butle szklane, pojemniki ze szkła, prze-
mysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła, pokrywy szklane do prze-
mysłowych pojemników opakowaniowych, pudełka szklane, ozdoby 
szklane, szkło ozdobne, ozdobne pudełka szklane, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa następujących towarów: opakowania blaszane, przemysło-
we pojemniki opakowaniowe z metalu, puszki metalowe, puste puszki, 
puszki metalowe na napoje, metalowe puszki do konserw, puste puszki 
z metalu, puszki konserwowe, pojemniki metalowe, pojemniki do pako-
wania metalowe, metalowe pojemniki do  przechowywania, pojemniki 
metalowe do przechowywania i transportu towarów, metalowe pudełka 
ozdobne, metalowe pudełka do przechowywania, pudełka z metali nie-
szlachetnych, metalowe kanistry, metalowe wieczka do puszek, zakrętki 
metalowe, metalowe zamknięcia do  pojemników, pojemniki do  prze-
chowywania żywności metalowe, zbiorniki metalowe, słoje szklane, słoje 
do przechowywania, słoje na przybory, słoje do przechowywania ze szkła, 
słoje szklane do konserwowania żywności, słoiki, słoiki do zastosowań do-
mowych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, butelki, butelki ze szkła, 
butelki do wielokrotnego użytku, butle szklane, pojemniki ze szkła, prze-
mysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła, pokrywy szklane do prze-
mysłowych pojemników opakowaniowych, pudełka szklane, ozdoby 
szklane, szkło ozdobne, ozdobne pudełka szklane, 40 polerowanie szkła, 
hartowanie szkła, usługi malowania szkła, fazowanie szkła, dmuchanie 
szkła, wytrawianie szkła, wygładzanie powierzchni szkła, emaliowanie 
metali, laminowanie metali, wykańczanie metali, powlekanie metalu, po-
lerowanie metali, obróbka metalurgiczna, obróbka metali, niemalarskie 
powlekanie metalu, kształtowanie elementów metalowych, formowanie 
metali na zimno, wykańczanie powierzchni artykułów metalowych, pole-
rowanie ścierne powierzchni metalowych, kucie artykułów metalowych 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, obróbka powierzchni 
metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, usługi 
w zakresie obróbki metalu, antykorozyjna obróbka części metalowych .

(111) 335845 (220) 2020 04 23 (210) 512798
(151) 2020 12 02 (441) 2020 08 17
(732) PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 
Bangkok (Th)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe amazon
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony
(531) 03 .07 .15, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 26 .01 .02, 26 .01 .15, 
26 .01 .18, 29 .01 .15, 27 .05 .01

(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach, ba-
rach, kawiarniach i  na  wynos, restauracje samoobsługowe, usługi 
dystrybucji żywności i napojów, usługi kateringowe, usługi kawiarni .

(111) 335846 (220) 2020 01 02 (210) 508645
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 06
(732) sTeĆ-WasILeWsKa syLWIa CÓRKa RyBaKa, sztynort (PL)
(540) (znak słowny)
(540) U CÓRKI RyBaKa
(510), (511) 29 drób, nieżywy, dziczyzna, filety rybne, homary, nieżywe, 
ikra rybia przetworzona, jaja, jogurt, kapusta kwaszona, kawior, kefir [na-
pój mleczny], kiszone warzywa, koktajle mleczne, kompozycje owoców 
przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwo-
wane warzywa, krem na bazie masła, krewetki, kwaśna śmietana, łosoś, 
nieżywy, małże, masło, mięso i wędliny, mięso solone, mleczne produkty, 
mleko, mrożone owoce, olej rzepakowy jadalny, oleje spożywcze, potra-
wy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, raki, nieżywe, ryby, ryby 
solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skorupiaki, nieżywe, śledzie, 
nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], tuńczyk, nieżywy, warzywa 
gotowane, wieprzowina, wywar, bulion, zupy, zupy (składniki do sporzą-
dzania), żywność przygotowywana z ryb, 43 bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, usłu-
gi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne .

(111) 335847 (220) 2020 01 13 (210) 508954
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) MaRCheWKa TRaDeMaRK hOLDeR sPÓłKa JaWna, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeChLanD
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .15 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 nagrane media i  media do  pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania 
i  przechowywania danych, gry wideo, gry komputerowe i  inne gry 
elektroniczne przystosowane do eksploatacji z telewizorem, gry kom-
puterowe, optyczne i  magnetyczne nośniki informacji, w  tym dyski, 
dyskietki, taśmy, płyty czyste lub z  nagranym dźwiękiem, obrazem, 
rysunkiem, tekstem, danymi, programami lub z innego rodzaju infor-
macją, programy komputerowe, gry działające wyłącznie z odbiorni-
kiem telewizyjnym lub monitorem komputerowym, oprogramowanie, 
w  szczególności oprogramowanie gier, 42 projektowanie i  rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowanie kompu-
terowe dla osób trzecich, programowanie komputerów i  doradztwo 
komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerów 
i sprzętu komputerowego, usługi baz danych, aktualizacja i stała ob-
sługa na  zlecenie osób trzecich oprogramowania komputerowego, 
dostosowanie programów komputerowych do potrzeb użytkownika .

(111) 335848 (220) 2020 01 13 (210) 508963
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) TUPOLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaRny KOPCIUCh
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 16 nalepki, naklejki [materiały piśmienne], biuletyny in-
formacyjne, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, ulotki, 41 prze-
kazywanie know how (szkolenia), publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów (szkolenie), kształcenie 
praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z  udziałem osób, dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, komputerowe 
przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicznej, produkcja 
filmów innych niż reklamowe .

(111) 335849 (220) 2020 01 14 (210) 509012
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 30
(732) MODeRn sTyLe PTe . LTD ., singapur (sg)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O’sTIn
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne w sprayu do rozciągania obuwia, 2 
barwniki do  obuwia, powłoki posiadające właściwości hydrofobowe 
(farba), 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, środki czyszczące, wosk 
do butów, pasty i kremy do butów, wosk szewski, saszetki zapachowe 
do poduszeczek na oczy, saszetki zapachowe, mieszaniny zapachowe 
potpourri, w tym znajdujące się w poduszkach do aromaterapii, perfu-
my, kadzidełka i zapachy, inne niż perfumy do użytku osobistego, zesta-
wy kosmetyków, zestawy kosmetyków zawarte w kosmetyczkach, środ-
ki kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki, kosmetyki do ozdabiania, 
woda perfumowana, woda kolońska, produkty kosmetyczne i perfume-
ryjne dla niemowląt, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączone preparatami 
do zmywania lakieru z paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry wokół oczu, nielecznicze balsamy do ust, kosmetyki do ma-
kijażu teatralnego, kreda do makijażu, naklejane ozdoby do paznokci, 
rzęsy sztuczne, sztuczne paznokcie, nawilżane chusteczki kosmetyczne, 
tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, farby do włosów, kąpielo-
we preparaty musujące, mydła, lakiery do paznokci, preparaty do ukła-
dania włosów, w tym preparaty do układania włosów dla niemowląt, 4 
światełka nocne (świeczki), świece zapachowe, świece, oświetlenie bo-
żonarodzeniowe (świece), zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
świeczki do  podgrzewaczy, 5 pieluszki dla niemowląt, pieluchomajtki 
dziecięce, chusteczki odkażające, 6 wieszaki do ubrań, metalowe, kosze 
metalowe, pudełka ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych, skrzy-
nie metalowe, tace metalowe, metalowe ozdoby świąteczne inne niż 
ozdoby choinkowe, 8 sztućce stołowe (noże, widelce i  łyżki), w  tym 
sztućce jednorazowe, noże do użytku domowego, noże do majsterko-
wania, noże do tapet, otwieracze do puszek (nieelektryczne), nożyczki, 
pilniki do paznokci, zalotki do rzęs, lokówki do włosów (narzędzia ręcz-
ne), pęsety do brwi, pęsety do depilacji, fartuchy na narzędzia, 9 okulary 
przeciwsłoneczne, pokrowce na  okulary, etui na  okulary, łańcuszki 
do okularów, gogle do pływania, gogle dla nurków, maski do pływania, 
maski do nurkowania, futerały na telefony, pokrowce na smartfony, po-
krowce do tabletów, pokrowce na laptopy, torby do transportu lapto-
pów, torby do transportu tabletów, klepsydry (czasomierze), płyty kom-
paktowe, słuchawki (zakładane na głowę), głośniki, paski do telefonów 
komórkowych, kable do  ładowania telefonów, taśmy miernicze, kable 
elektryczne, przewody do  transmisji sygnałów elektrycznych lub 
optycznych, ładowarki sieciowe, baterie i urządzenia do ładowania, cy-
frowe nośniki do nagrywania danych, tablety, telefony, smartfony, apa-
raty fotograficzne, osłony do gniazdek elektrycznych, tarcze odblasko-
we do noszenia na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 
11 kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampy oświetleniowe 
nie ujęte w innych klasach, latarnie nie ujęte w innych klasach, latarnie 
i lampiony dekoracyjne, 14 biżuteria, w tym pierścionki, kolczyki, naszyj-
niki typu choker, broszki, wisiory, wisiory ozdobne, klipsy, naszyjniki, 
bransoletki, łańcuszki, korony, wpinki do klapy, wpinki ozdobne, szpilki 
ozdobne, kamienie półszlachetne, ozdobne wpinki do klapy, przyrządy 

do mierzenia czasu, futerały na zegarki i zegary, breloczki do kluczy (kół-
ka do  kluczy z  ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), zawieszki 
do kółek na klucze, zawieszki w kształcie breloków do kluczy, zawieszki 
do kluczy, biżuteria do kolczykowania ciała, w tym kolczyki w kształcie 
kółka i kolczyki do nosa, srebro, kasetki na biżuterię (szkatułki), biżuteria 
dla dzieci, 16 torebki do  pakowania (koperty, woreczki) z  papieru lub 
tworzyw sztucznych, torby papierowe, pojemniki wykonane z papieru, 
torby na prezenty, z papierów lub z tworzyw sztucznych, uniwersalne 
woreczki z tworzyw sztucznych, arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze 
z  celulozy regenerowanej do  owijania, folie z  bąbelkami z  tworzywa 
sztucznego do owijania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, papier do  zawijania, materiały opakowaniowe (amortyzujące, 
do wyściełania) z papieru lub kartonu, pudełka z papieru lub kartonu, 
opakowania na prezenty z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki 
papierowe lub plastikowe na jedzenie na wynos, artykuły biurowe, przy-
bory szkolne (artykuły piśmiennicze), przyborniki na biurko, organizery 
do użytku biurowego, organizery osobiste, papier, afisze i plakaty, kreda, 
kreda do pisania, tablice do pisania kredą, szkolne i do użytku domowe-
go, suche kalkomanie, nalepki na zderzaki pojazdów, etui na dokumenty 
(materiały piśmiennicze), materiały do modelowania, książeczki do kolo-
rowania, karty i mapy, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i po-
dziękowania, figurki z masy papierowej, figurki z papieru, osłony z papie-
ru na  doniczki, przypinki z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
plakietki z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, bieżniki stołowe 
papierowe, bibułka, jednorazowe papierowe serwetki stołowe, chus-
teczki papierowe do usuwania makijażu, chusteczki papierowe do usu-
wania lakieru z paznokci, dekoracyjne girlandy papierowe na przyjęcia, 
ramki passe-partout do zdjęć, oprawy do obrazów, chusteczki do nosa 
(papierowe), śliniaki papierowe, tiary i korony papierowe, plany dnia (ter-
minarze), notesy kieszonkowe, papierowe dekoracje świąteczne, 17 ma-
teriały do pakowania (amortyzacja, wypychanie) z gumy lub tworzyw 
sztucznych, torby (koperty, woreczki) z gumy do pakowania, 18 portfele 
kieszonkowe, pojemniki na wizytówki, parasole, torby i torebki, zestawy 
podróżne (wyroby skórzane), torby-chlebaki, rzemienie, plecaki, małe 
plecaki, torby, woreczki do  przechowywania przyborów do  makijażu, 
woreczki na klucze, torby plażowe, torby sportowe, torby turystyczne, 
torby na zakupy, torby szkolne, kuferki na przybory toaletowe sprzeda-
wane bez wyposażenia, kufry podróżne, walizki, etui na klucze, pudełka 
z fibry, podróżne pudła na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtór-
nej, kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do nosze-
nia na ciele, okrycia dla zwierząt, 20 meble, ramy do obrazów, lustra, łó-
żeczka dla dzieci, kołyski dla dzieci, stoły, listwy do  ram obrazów, 
przewijaki, ochraniacze na  szczebelki do  łóżeczek dla dzieci, inne niż 
pościel, osłony przeciwuderzeniowe do mebli, maty do przewijania nie-
mowląt, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, parawa-
ny (meble), kosze niemetalowe, kosze do noszenia dzieci, kosze z po-
krywką do  przenoszenia rzeczy, pudełka drewniane lub z  tworzyw 
sztucznych, opakowania drewniane do butelek, stojaki do butelek, pu-
dełka na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie na narzędzia, niemeta-
lowe, puste, szafki zamykane, skrzynki na listy, niemetalowe i niemuro-
wane, skrzynki na  zabawki, pudełeczka na  upominki rozdawane 
na przyjęciach z tworzywa sztucznego, pudła do transportu i przecho-
wywania z tworzywa sztucznego, wieszaki i haczyki na ubrania, haczyki 
na zasłony prysznicowe, haki do zasłon, haczyki niemetalowe do wie-
szaków stojących na ubrania, haczyki na ubrania, niemetalowe, wieszaki 
na torby, niemetalowe, poduszki, poziome żaluzje wewnętrzne z lamel-
kami, rolety okienne z tkaniny, umywalki obudowane szafką, pokrowce 
na  osłony przeciwuderzeniowe do  łóżeczek dla dzieci, pokrowce 
na ochraniacze na szczebelki łóżeczek dla dzieci, figurki z żywicy odle-
wane na zimno, figurki z kości, kości słoniowej, gipsu, tworzyw sztucz-
nych, wosku lub drewna, tablice do zawieszania kluczy, szafki na klucze, 
kółka do  kluczy, niemetalowe, ozdoby świąteczne z  tworzyw sztucz-
nych, inne niż ozdoby choinkowe, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, garnki kuchenne, patelnie, naczynia do na-
pojów, domowe pojemniki na żywność, podkładki pod garnki, elemen-
ty zastawy stołowej nie ujęte w innych klasach, zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i  łyżki, butelki do  picia, pojemniki kuchenne, naczynia 
szklane, pojemniki termoizolacyjne, zestawy do  przypraw, podkładki 
pod szklanki, nie  z  papieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, okładki, 
uchwyty na karty menu, podpórki pod noże na stół, stojaki do talerzy, 
stojaki do elementów zastawy stołowej, serwetniki stojące, podstawki 
pod szklanki, podstawki pod gorące naczynia, stojaki na patyczki zapa-
chowe, kosmetyczki na  przybory toaletowe, szmatki do  czyszczenia 
okularów, rękawice do użytku domowego, osłony na doniczki nie z pa-
pieru, figurki z porcelany, ceramiki, gliny i szkła, łapki do garnków, dzieła 
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sztuki z porcelany, terakoty i szkła, popiersia z porcelany, terakoty lub 
szkła, wazony, ozdoby z porcelany, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny 
lub szkła, serwetniki, wieszaki do  ręczników w  kształcie pierścieni, 
szczotki do ubrań, miotły twarde, szczotki do mycia naczyń, pędzle ku-
chenne, szczotki do butów, gąbki do użytku domowego, szczotki do ce-
lów domowych, szczoteczki do  brwi, szczoteczki do  paznokci, szczo-
teczki do rzęs, dozowniki z pompką do użytku domowego, mydelniczki, 
gąbki toaletowe, pojemniki na mydło, dozowniki papieru toaletowego, 
przepychaczki do  czyszczenia odpływu, wieszaki na  ręczniki (pręty 
i koła), elementy napinające do odzieży, gąbki do makijaży, pędzle ko-
smetyczne, pędzle do różu do policzków, kosze do użytku domowego, 
kosze na  zakupy do  użytku domowego, kosze do  przechowywania 
odzieży i akcesoriów łazienkowych, pudła do przechowywania odzieży 
i innych przedmiotów, pudła do celów gospodarstwa domowego, pu-
dełka szklane, świeczniki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, 
gąbki do pudru i różu, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, aplika-
tory makijażu, plastikowe akcesoria kuchenne i elementy zastawy stoło-
wej, inne niż noże, widelce i łyżki, rękawice gumowe do użytku domo-
wego, dekoracje świąteczne z ceramiki lub porcelany, inne niż ozdoby 
choinkowe, 22 włókno syntetyczne służące jako materiał wypełniający, 
pierze do użytku jako wypełnienie, pierze tapicerskie, wełna tapicerska 
(wypełnienie), wata tapicerska do  wyściełania i  wypychania, pierze 
na  pościel, watolina nie  z  gumy, papieru ani plastiku, do  wyściełania 
i wypychania, włókna poliestrowe do wypełniania, 24 bielizna pościelo-
wa i  koce, bielizna pościelowa dla dzieci, bielizna pościelowa dla nie-
mowląt, płótno do przewijania niemowląt, ręczniki nie z papieru, ręczni-
ki dla niemowląt, narzuty na  łóżka, koce piknikowe, pledy podróżne, 
narzuty trykotowe, pokrycia na materace, narzuty na łóżka (lambrekiny), 
poszewki na kołdry i koce, poszewki na poduszki, poszewki na poduszki 
dekoracyjne, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, po-
krowce i narzuty na meble, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, 
zasłony prysznicowe, serwety na  stół niepapierowe, ceraty (obrusy), 
ścierki do  osuszania szkła (ręczniki), ściereczki do  usuwania makijażu, 
tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne maty na stół, serwetki tekstylne, 
bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, tkaniny kuchenne, śpiwory, 
śpiworki z kapturem dla niemowląt, kapy na łóżka, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, odzież codzienna, bielizna nocna, odzież sportowa, 
odzież ciążowa, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, stroje przeciw-
deszczowe, odzież przeciwdeszczowa, odzież na  bale przebierańców, 
okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, tradycyjna odzież japońska, 
odzież taneczna, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bielizna 
termoaktywna, rękawiczki z  jednym palcem, krawaty, fulary (ozdobne 
krawaty), apaszki (chustki), rękawiczki, szaliki, pasy, paski, rajstopy, skar-
petki, pończochy, szarfy (do  ubrania), czapki (nakrycia głowy), opaski 
na głowę, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, wyprawki dziecięce 
(odzież), czepki damskie, stroje do chrztu, śliniaki niepapierowe, pajacyki 
dla dzieci (odzież), ubranka jednoczęściowe dla dzieci, stroje typu kigu-
rumi (stroje na  bal przebierańców), maski na  oczy do  spania, pasy 
do  przechowywania pieniędzy (odzież), muszki i  wstążki wiązane 
na szyi, kimona, obuwie sportowe, buty na płaskim obcasie, obuwie pla-
żowe, obuwie taneczne, wkładki do butów, elementy odzieży, obuwia 
i nakryć głowy zawarte w tej klasie, akcesoria do odzieży, obuwia i na-
kryć głowy zawarte w  tej klasie, w  tym elementy antypoślizgowe 
do obuwia, szale boa, potniki, szelki, szale, podwiązki do pończoch, pod-
wiązki, gorsy koszul, futra, kołnierzyki przypinane, nauszniki, etole, man-
kiety, mufki, rękawiczki z jednym palcem, pelerynki, woalki, welony, po-
szetki, śliniaki z  rękawami nie  z  papieru, fartuchy (odzież), 26 spinki 
do włosów, klamerki do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opa-
ski do włosów, szpilki do włosów, frotki do włosów, siatki na włosy, kokar-
dy do włosów, wstążki do włosów, broszki niebędące biżuterią, girlandy 
sztuczne, ozdoby do  obuwia, ozdoby do  nakryć głowy, sznurowadła 
do  butów, zawieszki inne niż do  biżuterii, łańcuszków lub breloków 
do kluczy, breloki do torebek, pudełka na przybory do szycia, sznurki 
do odzieży, zawieszki w formie breloków do torebek, naszywki na odzież, 
w tym szewrony, aplikacje (pasmanteria), hafty, peruki, zestawy krawiec-
kie, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, wstążki ozdobne 
(pasmanteria), sztuczne kwiaty, sztuczne wąsy, sztuczne brody, zalotki 
do rzęs, inne niż przyrządy ręczne, lokówki do włosów, inne niż przyrzą-
dy ręczne, 27 dywany i maty nie ujęte w innych klasach, maty łazienko-
we (dywaniki), 28 gry i  zabawki, artykuły gimnastyczne i  sportowe, 
ozdoby choinkowe, uchwyty na  świeczki choinkowe, maski na  twarz 
(przebranie), 35 usługi reklamowe, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czyn-
ności biurowych, usługi agencji importowo-eksportowych, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, pokazy towarów, handlowe informacje 

i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, organiza-
cja pokazów mody w  celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, usługi pośrednictwa w  han-
dlu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, usługi aukcyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa, w tym za pośrednictwem Internetu, usługi sklepu 
online, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym za pośrednictwem Interne-
tu, świadczona przez sklepy odzieżowe, sklepy obuwnicze, sklepy z na-
kryciami głowy, sklepy z artykułami gospodarstwa domowego, sklepy 
z artykułami dla dzieci, promowanie towarów i usług poprzez sponsoro-
wanie wydarzeń sportowych, produkcja filmów reklamowych, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, wynajem bilboardów (tablic reklamo-
wych), wynajem dystrybutorów automatycznych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, publikowanie tekstów reklamowych, kolportaż próbek, 
rozpowszechnianie reklam, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, te-
lemarketing, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i  usług na  rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
lub promocji sprzedaży, usługi związane z  listami prezentów, usługi 
w  zakresie porównywania cen, usługi w  zakresie nabywania dla osób 
trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), outso-
urcing (doradztwo biznesowe), optymalizacja dla wyszukiwarek interne-
towych do celów promocji sprzedaży .
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(531) 03 .01 .04, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 26 .04 .04, 26 .04 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 12 rowery, części do  rowerów zawarte w  tej klasie, 35 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz poprzez Internet w zakresie rowe-
rów, części do rowerów i akcesoriów związanych z branżą rowerową .
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(732) eWInneR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e
(540) 

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .01, 24 .09 .02, 24 .09 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 9 oprogramowanie do  zakładów, zakładów wzajemnych, 
oprogramowanie do  gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakła-
dów dokonane przez maszyny do  gier, urządzenia do  zakładów loso-
wych, stacje do składania zakładów, 16 kupony z zakładami, 28 automaty 
do gier losowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej gazet, czasopism, ar-
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tykułów piśmiennych, usługi agencji reklamowej, analiza marketingowa 
nieruchomości, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, konsulting fi-
nansowy, elektroniczne usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące in-
westycji, zarządzanie finansowe akcjami, usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, usługi finansowe i konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi finansowania, powiernictwa, 
pośrednictwa, wynajmu, wyceny, dzierżawienia nieruchomości, time-
sharing nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami, inwestycje majątkowe, inwestycje w nieruchomości, 
41 usługi organizowania zakładów wzajemnych i gier losowych, usługi 
organizowania zakładów sportowych, usługi organizowania zakładów 
wzajemnych i gier losowych w sieci Internet, usługi organizowania za-
kładów w sieci Internet, usługi w zakresie zakładów wzajemnych, usługi 
organizowania zakładów wzajemnych w  sieci Internet, mianowicie za-
kładów na zdarzenia wirtualne, zakładów na zdarzenia sportów elektro-
nicznych, zakładów na zdarzenia społeczne, usługi w zakresie zakładów 
sportowych, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, zakładów konnych, 
usługi w  zakresie giełdy zakładów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
do gier i zakładów losowych, wypożyczanie stacji do składania zakładów .

(111) 335852 (220) 2020 01 17 (210) 509165
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 23
(732) WyDaWnICTWO C . h . BeCK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ius .focus
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty magnetyczne, 
karty z  pamięcią, karty z  mikroprocesorem, audiowizualne urządzenia 
do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia do przetwarzania informacji, 
interfejsy komputerowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, doradztwo prawne, 
usługi wsparcia prawnego, usługi w  zakresie pomocy prawnej, usługi 
w  zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, dostarczanie in-
formacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych .

(111) 335853 (220) 2020 01 30 (210) 509667
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) KRZyŻanOWsKa-KURZaC MaRTa neFeRe,  
Wierzchowisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adam toys
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 03 .05 .01, 03 .05 .20, 03 .05 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 zabawki .

(111) 335854 (220) 2020 01 30 (210) 509669
(151) 2020 10 09 (441) 2020 03 23
(732) M .B .MaRKeT LTD .-sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, solec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eMBePUR
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane do produkcji poliure-
tanów .

(111) 335855 (220) 2020 01 31 (210) 509691
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) gROsPOL JĘDRUCh sPÓłKa JaWna, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Krzesel .pl
(540) 

(591) czerwony
(531) 12 .01 .09, 26 .11 .03, 26 .11 .13, 27 .05 .05, 29 .01 .01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednic-
twem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysył-
kowej i katalogowej następujących towarów: krzesła, fotele biurowe, 
meble, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie sklepów detalicznych, usługi w  zakresie 
zamówień online, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i  promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, 
usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa i  doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, informacja handlowa, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za  pomocą Internetu, prezentowanie produktów w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, promocja sprzedaży .

(111) 335856 (220) 2020 01 31 (210) 509699
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) Zavod Bulbash Llc ., Vendelevo (By)
(540) (znak słowny)
(540) BLUe BIRD
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki, 
brandy, napoje destylowane, likiery, wstępnie zmieszane napoje alko-
holowe, inne niż na bazie piwa, wódki [napoje], wódka, whisky, wino .

(111) 335857 (220) 2020 02 03 (210) 509791
(151) 2020 11 20 (441) 2020 07 27
(732) PIĄTKOWsKI KRZysZTOF PRZeDsIĘBIORsTWO 
PRODUKCyJnO-UsłUgOWO-hanDLOWe eMILeX, nasielsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emilex obróbka skrawaniem
(540) 

(591) brązowy, czerwony, szaru
(531) 15 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 40 obróbka i  przetwarzanie materiałów z  tworzyw 
sztucznych, obróbka metalu, obróbka metalurgiczna .

(111) 335858 (220) 2020 02 03 (210) 509799
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) MaRUsZa KaTaRZyna KLInIKa MaRUsZa aKaDeMIa 
RZeŹBIenIa TWaRZy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWM KLInIKa MaRUsZa
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(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usłu-
gi edukacyjne i  instruktażowe, nauczanie i  szkolenia, doradztwo 
w  zakresie szkoleń medycznych, kursy specjalizacyjne w  zakresie 
chirurgii plastycznej i  medycyny estetycznej, nauczanie, nauczanie 
w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, or-
ganizowanie seminariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
w dziedzinie chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, organizo-
wanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w  celach 
edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, poka-
zy [do celów szkoleniowych], prowadzenie kursów, prowadzenie kur-
sów edukacyjnych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczą-
cych zagadnień medycznych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie 
medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, 
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne z  zakresu 
medycyny, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie ksią-
żek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 usługi 
medyczne, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, konsultacje 
medyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, ambulato-
ryjna opieka medyczna, badania medyczne w  celach diagnostycz-
nych lub leczenia, przeprowadzanie badań medycznych, udzielanie 
informacji związanych z  usługami medycznymi, świadczenie usług 
medycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi farm zdro-
wia [medyczne], usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, usługi klinik medycznych, usługi medyczne w zakresie oce-
ny stanu zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi prywatnych szpitali, usługi spa medycznych, wykonywanie 
badań medycznych, usługi w  zakresie medycyny regeneracyjnej, 
usługi w  zakresie leczenia medycznego, usługi w  zakresie leczenia 
chirurgicznego, usługi w  zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi 
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie analiz medycznych .

(111) 335859 (220) 2020 02 03 (210) 509802
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) MaRUsZa KaTaRZyna KLInIKa MaRUsZa aKaDeMIa 
RZeŹBIenIa TWaRZy, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWM aKaDeMIa RZeŹBIenIa TWaRZy
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, nauczanie i szkolenia, doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, kursy specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycz-
nej i medycyny estetycznej, nauczanie, nauczanie w dziedzinie medycyny, 
nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, organizowanie seminariów, orga-
nizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie chirurgii plastycznej 

i  medycyny estetycznej, organizowanie wykładów edukacyjnych, or-
ganizowanie zjazdów w  celach edukacyjnych, planowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, pokazy [do celów szkoleniowych], prowadzenie 
kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia 
w dziedzinie medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące me-
dycyny, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne z  za-
kresu medycyny, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 usługi 
medyczne, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, konsultacje me-
dyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, ambulatoryjna opie-
ka medyczna, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
przeprowadzanie badań medycznych, udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, świadczenie usług medycznych, usługi dorad-
cze w zakresie chirurgii, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi indywi-
dualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi klinik 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych, usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi 
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi poradnictwa 
medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi spa medycznych, wyko-
nywanie badań medycznych, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie 
badań lekarskich, usługi w zakresie analiz medycznych .

(111) 335860 (220) 2020 02 04 (210) 509842
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) sOLInea sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRehaLIn DUO
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie, krople 
nawilżające do oczu .

(111) 335861 (220) 2020 02 04 (210) 509843
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) gnIeWeK-LeWICKa KaROLIna, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOFa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe, pasty warzyw-
ne, 30 bajgle, bułeczki słodkie, chleb, bułki, ciastka, croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], czekolada, desery czekoladowe, kanapki, kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, muesli, musy, napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substy-
tutów kawy, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, pieczy-
wo owocowe, słodkie bułeczki, słodkie polewy i nadzienia, tosty, wrapy, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, placki, naleśniki, napoje 
bezalkoholowe, 43 kawiarnie, restauracje, bary, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowa-
nie jedzenia i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi barów i restaura-
cji, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi barów i restauracji, usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości .

(111) 335862 (220) 2020 02 04 (210) 509845
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) synOPTIs PhaRMa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CeRa+ sOLUTIOns
(540) 

(531) 24 .17 .07, 24 .13 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, lakiery 
do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty, 
preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele 
i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
preparaty do  opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, produk-
ty toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki sto-
sowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosme-
tyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami-
ny, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do  celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie i  wzmacniające organizm, suplementy diety do  celów leczni-
czych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substan-
cje dietetyczne do  celów leczniczych, preparaty ziołowe do  celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech-
nologiczne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, 
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały 
do opatrunków gipsowych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do  celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, prepara-
ty diagnostyczne do  celów medycznych, środki dezynfekcyjne, wy-
żej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii 
i  techniki dentystycznej, 10 aparaty i  instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, nakrycia 
głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów me-
dycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, 
przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedycz-
ne, smoczki dziecięce, bandaże ujmowane w tej klasie, poduszki do ce-
lów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia 
weterynaryjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dzie-
dziny stomatologii i techniki dentystycznej .

(111) 335863 (220) 2020 02 05 (210) 509865
(151) 2020 10 26 (441) 2020 07 06
(732) TRansgOURMeT POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PasaŻ ROnDO
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26 .11 .05, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, rozpowszechnianie reklam, uak-
tualnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, reklama, w tym reklama billboardowa, wynaj-
mowanie nośników i powierzchni reklamowych, 36 wynajmowanie 
powierzchni w centrum handlowo-usługowym, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych i  sklepowych, administrowanie i  zarządzanie 
nieruchomościami, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, 
prowadzenie fitness i siłowni, organizacja i przeprowadzanie imprez 

szkoleniowych, organizowanie konkursów i  loterii, organizowanie 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, pokazy i wystawy 
edukacyjne, 43 usługi barowe, kawiarnie, restauracje, kafeterie, bary 
szybkiej obsługi, 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów urody .

(111) 335864 (220) 2020 02 05 (210) 509868
(151) 2020 11 20 (441) 2020 07 20
(732) FaRMLIne II sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lubicz górny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mojaapteka .pl
(540) 

(591) błękitny, biały, czerwony
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 20 .05 .07, 26 .11 .12, 26 .11 .13
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, ko-
smetyki, mydła, dezodoranty, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji 
włosów, szampony, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ust-
nej, kremy, pasty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia i depilacji, 
preparaty do  opalania, preparaty do  odchudzania, maseczki kosme-
tyczne, przybory toaletowe i kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, witaminy 
do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm do  celów leczniczych, mineralne dodatki do  żywności, mi-
neralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania 
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, 
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobój-
cze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby 
medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność 
dla niemowląt do celów leczniczych, środki odkażające, preparaty dia-
gnostyczne do  celów medycznych, preparaty higieniczne do  celów 
medycznych, chusteczki odkażające, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki 
dla niemowląt, majtki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluchy dla 
osób nietrzymających moczu lub stolca, 10 aparatura i instrumenty chi-
rurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
dozowniki aerozoli do  celów medycznych, inhalatory, prezerwatywy, 
butelki do  karmienia, smoczki do  butelek do  karmienia, urządzenia 
i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnienio-
mierze, urządzenia do badania poziomu cukru, 35 reklama i marketing, 
zarządzanie w  działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, usługi związane ze sprzedażą detaliczną pro-
duktów dla zdrowia, usługi związane ze sprzedażą produktów farmaceu-
tycznych, sanitarnych, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznych, pie-
lęgnacyjnych, higienicznych, toaletowych, spożywczych, suplementów 
diety, produktów dietetycznych i  wyrobów medycznych, oferowanie 
produktów w sieci Internet, usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych 
i reklamowych, prowadzenie aptek, promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 44 usługi medyczne, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi farmaceutyczne, usługi 
doradztwa farmaceutycznego, udzielanie informacji farmaceutycznych, 
usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutyczny-
mi, sanitarnymi, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznymi, pielęgna-
cyjnymi, higienicznymi, toaletowymi, spożywczymi, suplementami die-
ty, produktami dietetycznymi i wyrobami medycznymi, usługi doradcze 
i  informacyjne świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane 
z produktami farmaceutycznymi, sanitarnymi, zaopatrzenia medyczne-
go, kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, higienicznymi, toaletowymi, spo-
żywczymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi i wyrobami 
medycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki, sporządzanie 
receptur w aptekach, wydawanie środków farmaceutycznych i produk-
tów farmaceutycznych, sanitarnych, zaopatrzenia medycznego, kosme-
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tycznych, pielęgnacyjnych, higienicznych, toaletowych, spożywczych, 
suplementami diety, produktów dietetycznych i wyrobów medycznych, 
usługi doradcze w zakresie farmakologii .

(111) 335865 (220) 2020 02 12 (210) 509985
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 20
(732) ZaKłaDy KaBLOWe BITneR sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIBIT
(510), (511) 9 kable i  wiązki kablowe elektryczne, kable i  wiązki ka-
blowe koncentryczne, kable i  wiązki kablowe światłowodowe, ka-
ble i przewody telekomunikacyjne i  teleinformatyczne, kable ener-
goelektryczne i  elektroenergetyczne niskich, średnich i  wysokich 
napięć, kable i  przewody iskrobezpieczne i  bezhalogenowe, kable 
i przewody akustyczne, kable i przewody sygnalizacyjne i sterowni-
cze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe .

(111) 335866 (220) 2020 02 12 (210) 509986
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 27
(732) TeMeL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Tychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la belle
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 17 .02 .02, 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 bluzki, bluzy dresowe, koszule, podkoszulki, spodnie, 
spódnice, swetry, kamizelki, getry, legginsy, płaszcze .

(111) 335867 (220) 2020 02 10 (210) 510030
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 15
(732) sMOła PaULIna, Prochowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eTheReaL eXILe
(510), (511) 9 płyty kompaktowe o  charakterze muzycznym, media 
cyfrowe, mianowicie, nagrane wcześniej płyty DVD, możliwe do ścią-
gnięcia pliki audio i  nagrania wideo oraz płyty CD o  charakterze 
muzycznym i  promującym muzykę, media cyfrowe, mianowicie, 
możliwe do ściągnięcia pliki muzyczne audio, możliwe do ściągnię-
cia nagrania dźwiękowe, możliwe do  ściągnięcia nagrania audio, 
możliwe do ściągnięcia nagrania dźwiękowe, możliwe do ściągnięcia 
nagrania wideo muzycznych występów grupy muzycznej, muzyczne 
nagrania wideo, nagrania dźwiękowe muzycznych występów, nagra-
nia wideo o charakterze muzycznym .

(111) 335868 (220) 2020 02 13 (210) 510036
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) KRaWCZyK PIOTR, Rzędów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apiciasto
(540) 

(591) czarny, niebieski, zielony, żółty
(531) 03 .13 .05, 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 30 cukier, mąka i produkty zbożowe, 31 preparaty na po-
karm dla pszczół, substancje na  pokarm dla pszczół, pokarm dla 
pszczół w postaci, syropu, ciasta i pasty, 32 syropy i  inne produkty 
do produkcji napojów .

(111) 335869 (220) 2020 02 10 (210) 510046
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) CIeRZnIaK RaDOsłaW FIRMa UsłUgOWO hanDLOWa, 
Bobolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRaLnIa PeRFeKTPLUs
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, niebieski
(531) 01 .15 .15, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 37 pranie, pranie bielizny pościelowej, prasowanie bieli-
zny, prasowanie parowe odzieży .

(111) 335870 (220) 2020 02 10 (210) 510057
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 04
(732) BIeLInIs aDaM IMVeLO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOnIKa URODy saLOn & sPa
(540) 

(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 44 depilacja woskiem, manicure, salony piękności .

(111) 335871 (220) 2020 02 11 (210) 510107
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) glenmark Pharmaceuticals s .r .o ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ReVITaneRW JUnIOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i  sanitarne, 
produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy die-
ty, plastry, środki opatrunkowe, preparaty do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty 
do niszczenia robactwa, fungicydy, herbicydy .

(111) 335872 (220) 2020 02 11 (210) 510112
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOPIRyna s
(540) 

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 19 .13 .21, 27 .05 .21
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi .
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(111) 335873 (220) 2020 02 12 (210) 510124
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 29
(732) DInO POLsKa sPÓłKa aKCyJna, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aQUa FRUTa
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .15 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .13, 26 .01 .19, 26 .13 .25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody i desery lo-
dowe, lody wodne, sorbety, lody w proszku .

(111) 335874 (220) 2020 02 12 (210) 510143
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) BRanDIn sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prince hygiene & care
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, szampony dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, 
odświeżacze zapachów dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla 
zwierząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do czysz-
czenia klatek dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ust-
nej dla zwierząt, 31 piasek i żwirek dla kotów, podściółka do kuwet 
dla kotów, żwirek dla kotów i dla małych zwierząt, preparaty spożyw-
cze dla kotów, karma dla kotów, napoje dla kotów, karmy i pasze dla 
zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt .

(111) 335875 (220) 2020 02 12 (210) 510144
(151) 2020 10 13 (441) 2020 03 23
(732) UnIKOM-PRO sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amber & Wood
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .25, 26 .13 .25
(510), (511) 20 meble .

(111) 335876 (220) 2020 02 12 (210) 510151
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 16
(732) naILU sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naILU professional

(540) 

(591) jasnozłoty, złoty, ciemnozłoty
(531) 29 .01 .02, 27 .05 .01, 25 .01 .05
(510), (511) 3 kosmetyki do  paznokci, lakiery do  paznokci, emalie 
do  paznokci, brokat do  paznokci, kremy do  paznokci, zmywacze 
do paznokci, odżywki do paznokci, rozjaśniacze do paznokci, lakie-
ry nawierzchniowe do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
naklejane ozdoby do  paznokci, podkłady do  paznokci [kosmetyki], 
baza podkładowa do  paznokci [kosmetyki], kleje do  mocowania 
sztucznych paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, krem do skó-
rek wokół paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w  celu sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzysta-
niem telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki do  pa-
znokci, lakiery do paznokci, emalie do paznokci, brokat do paznokci, 
kremy do paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki do paznokci, 
odżywki do  paznokci, rozjaśniacze do  paznokci, lakiery nawierzch-
niowe do  paznokci, preparaty do  pielęgnacji paznokci, naklejane 
ozdoby do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], baza pod-
kładowa do  paznokci [kosmetyki], kleje do  mocowania sztucznych 
paznokci, olejek do  skórek wokół paznokci, krem do  skórek wokół 
paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki] .

(111) 335877 (220) 2020 02 14 (210) 510249
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) MeBLIK sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Topole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) saFaRI
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki, 
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie-
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, stoły, stoliki i  stoliki 
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli, 
części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace .

(111) 335878 (220) 2020 02 18 (210) 510251
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) Jost Chemical Co ., st . Louis (Us)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 19 .11 .04, 19 .11 .07
(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 wykorzysty-
wane w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, specjalistycz-
ne środki chemiczne wykorzystywane jako odczynniki chemiczne, sub-
stancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne .

(111) 335879 (220) 2020 02 18 (210) 510301
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) MUZyK JOanna FIRMa BeRenIKa JO .MU ., nowy sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joanna Muzyk atelier
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, czepki damskie 
[nakrycia głowy], kapelusze, kaszkiety, mufki [odzież], opaski na gło-
wę, woalki, welony [odzież], toczki [kapelusze], apaszki, artykuły 
odzieżowe w  stylu sportowym, bielizna ciążowa, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, 
bikini, biustonosze, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, 
body [bielizna], bokserki, bolerka, futra [odzież], dżinsy, eleganckie 
spodnie, garnitury, golfy, kamizelki, kombinezony, kąpielówki, kom-
binezony [odzież], kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule 
nocne, koszulki z  krótkim rękawem, koszulki z  nadrukami, krawaty, 
kurtki, legginsy, majtki, muszki, narzutki na  ramiona, ocieplacze, 
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, 
odzież ze skóry, pelerynki, paski skórzane [odzież], paski materiało-
we [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, 
podomki, płaszcze damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze 
zimowe, polary, poncza, rękawiczki, skarpetki, smokingi, spoden-
ki, spodnie dresowe, spódnice, spodnie sportowe, stroje sportowe, 
suknie ślubne, suknie balowe, swetry, szale, szorty, T-shirty z krótkim 
rękawem, tuniki, ubrania codzienne, 42 usługi projektowania, pro-
jektowanie odzieży, obuwia i  nakryć głowy, usługi w  zakresie pro-
jektowania odzieży, projektowanie dodatków odzieżowych, usługi 
projektowania obuwia .

(111) 335880 (220) 2020 02 18 (210) 510305
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 04
(732) MUZyK JOanna FIRMa BeRenIKa JO .MU ., nowy sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J .M . sPORT
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, czepki damskie 
[nakrycia głowy], kapelusze, kaszkiety, mufki [odzież], opaski na gło-
wę, woalki, welony [odzież], toczki [kapelusze], apaszki, artykuły 
odzieżowe w  stylu sportowym, bielizna ciążowa, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, 
bikini, biustonosze, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, 
body [bielizna], bokserki, bolerka, futra [odzież], dżinsy, eleganckie 
spodnie, garnitury, golfy, kamizelki, kombinezony, kąpielówki, kom-
binezony [odzież], kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule 
nocne, koszulki z  krótkim rękawem, koszulki z  nadrukami, krawaty, 
kurtki, legginsy, majtki, muszki, narzutki na  ramiona, ocieplacze, 
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, 
odzież ze skóry, pelerynki, paski skórzane [odzież], paski materiało-
we [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, 
podomki, płaszcze damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze 
zimowe, polary, poncza, rękawiczki, skarpetki, smokingi, spoden-
ki, spodnie dresowe, spódnice, spodnie sportowe, stroje sportowe, 
suknie ślubne, suknie balowe, swetry, szale, szorty, T-shirty z krótkim 
rękawem, tuniki, ubrania codzienne .

(111) 335881 (220) 2020 02 18 (210) 510334
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 20
(732) TRyBała WOJCIeCh FIRMa TURysTyCZna gOŚCInIeC 
BaBIOgÓRsKI, Zawoja (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODRys
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
eventów i  spotkań okolicznościowych, organizowanie i  prowadze-

nie koncertów, organizowanie i  prowadzenie szkoleń, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, 
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych 
i  oświatowych, organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
wanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, kształce-
nie praktyczne [pokazy], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
usługi nauczania, edukacji i oświaty, usługi prowadzenia wycieczek 
z przewodnikiem, 43 hotele, hostele, pensjonaty, motele, domy tu-
rystyczne, wynajmowanie sal na  zebrania, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, kafeterie, usługi barowe, stołówki, kawiarnie .

(111) 335882 (220) 2020 02 20 (210) 510395
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) KOBa MIChał, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cannapirin
(510), (511) 5 konopie indyjskie do  celów medycznych, suplementy 
diety i  preparaty dietetyczne, farmaceutyki i  naturalne środki lecz-
nicze, 31 konopie, nieprzetworzone, kwiaty suszone, kwiaty suszo-
ne do  dekoracji, rośliny, produkty rolne (nieprzetworzone), surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, surowe produkty rolne, 34 tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory oso-
biste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich .

(111) 335883 (220) 2020 02 20 (210) 510398
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 08
(732) KOBa MIChał, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dr Cannabis
(510), (511) 5 konopie indyjskie do  celów medycznych, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, 31 konopie, nieprzetworzone, kwiaty 
suszone do  dekoracji, kwiaty suszone, rośliny, produkty rolne (nie-
przetworzone), surowe produkty rolne, surowe i  nieprzetworzone 
produkty rolne, 34 tytoń i  produkty tytoniowe (w  tym substytuty 
tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aro-
maty i płyny do nich .

(111) 335884 (220) 2020 02 20 (210) 510410
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) gUTOWsKa PaULIna MaIUs COnsULTIng gROUP, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gOOD LaQ
(510), (511) 3 lakier do  paznokci do  celów kosmetycznych, lakiery 
do  paznokci, lakiery nawierzchniowe do  paznokci, podkłady do  la-
kierów do  paznokci, preparaty kosmetyczne do  przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, zmywacze lakieru do paznokci [ko-
smetyki], odżywki do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci 
[kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], kosmetyki 
do  paznokci, zmywacze do  paznokci [kosmetyki], brokat do  pa-
znokci, emalia do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejek 
do skórek wokół paznokci, preparaty do kuracji paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, prepa-
raty kosmetyczne do  pielęgnacji paznokci, środki do  usuwania pa-
znokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki 
zmiękczające skórki przy paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel 
do  paznokci, zmywacze do  paznokci, 8 pilniki do  paznokci, pilniki 
do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki 
do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nie-
elektryczne, przybory do manicure i pedicure .

(111) 335885 (220) 2020 02 20 (210) 510411
(151) 2020 11 18 (441) 2020 08 03
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Dłuuugie rysowanki
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(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .13 .25, 20 .05 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(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) 335886 (220) 2020 02 20 (210) 510412
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) BRIghT JUnIOR MeDIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Dłuuugie rysowanki
(540) 

(591) żółty, biały, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 25 .01 .01
(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) 335887 (220) 2020 02 20 (210) 510433
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) LIsIŃsKI JaCeK FOXPOL, sitno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .21, 26 .01 .06

(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, strze-
miona metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, pręty gwintowane 
z metalu, stal prętowa, stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, 
metalowe szalunki do  betonu, druty z  metalu, druty do  wiązarek, 
wiązania z drutu, 7 maszyny budowlane, maszyny do obróbki metalu, 
maszyny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, ma-
szyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia prętów zbroje-
niowych, maszyny do cięcia drutu, maszyny do cięcia metali, maszyny 
do gładzenia do obróbki metali, giętarki [do obróbki metalu], gwin-
townice [maszyny], gwintownice do prętów [maszyny], gwintowniki 
[obrabiarki], prostownice [do  obróbki metalu], gilotyny [do  obróbki 
metalu], nożyce [maszyny do  obróbki metalu], dłutownice [do  ob-
róbki metalu], dziurkarki [do  obróbki metalu], frezarki [do  obróbki 
metalu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do obróbki me-
talu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne 
[do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], tokarki [do obróbki 
metalu], wiertarki do obróbki metalu, przyrządy do ścinania [do ob-
róbki metalu], olejowe prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobo-
tyzowane mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechani-
zmy do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, linie 
CnC do cięcia i gwintowania prętów, automaty do produkcji zbrojeń 
do  pali fundamentowych, automaty zbrojarskie CnC do  produk-
cji strzemion i  zbrojeń budowlanych, maszyny do  ciągnienia drutu, 
maszyny do  cięcia drutu, maszyny do  formowania drutu, maszyny 
do  zwijania drutu, maszyny do  rozwijania drutu, wiązarka prętów 
zbrojeniowych, maszyny pakujące, maszyny pakujące do  owijania, 
narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], maszyny do mieszania betonu, maszyny do układania be-
tonowych nawierzchni, maszyny do  wykańczania betonu, maszyny 
do wygładzania betonowych powierzchni, maszyny do zacierania be-
tonowych powierzchni, zacieraczki samojezdne, maszyny natryskują-
ce beton, maszyny umieszczające beton, betoniarki, wibratory do be-
tonu, listwy wibracyjne [maszyny do betonu], narzędzia do układania 
płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, maszyny 
budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tnące do użytku jako 
części maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, 
maszyny do formowania drewna, piły do drewna [maszyny], piły tar-
czowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], frezarki do drewna, 
maszyny do  mielenia drewna, maszyny do  cięcia drewna na  wióry, 
maszyny do korowania drewna, pilarki do drewna, łuparki do drewna 
[maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, pilarki do drew-
na, wiertarki do  drewna, elektryczne piły do  drewna, bruzdownice 
[obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszyny], frezy do frezarek, 
19 zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe 
do betonu, sklejka dla budownictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących to-
warów: budowlane materiały metalowe, metalowe materiały zbroje-
niowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, strzemiona 
metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, pręty gwintowane z metalu, 
stal prętowa, stal w  formie arkuszy, prętów, listew i  kęsów, metalo-
we szalunki do betonu, druty z metalu, druty do wiązarek, wiązania 
z  drutu, maszyny budowlane, maszyny do  obróbki metalu, maszy-
ny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia prętów zbrojenio-
wych, maszyny do  cięcia drutu, maszyny do  cięcia metali, maszyny 
do gładzenia do obróbki metali, giętarki [do obróbki metalu], gwin-
townice [maszyny], gwintownice do prętów [maszyny], gwintowniki 
[obrabiarki], prostownice [do  obróbki metalu], gilotyny [do  obróbki 
metalu], nożyce [maszyny do  obróbki metalu], dłutownice [do  ob-
róbki metalu], dziurkarki [do  obróbki metalu], frezarki [do  obróbki 
metalu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do obróbki me-
talu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne 
[do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], tokarki [do obróbki 
metalu], wiertarki do obróbki metalu, przyrządy do ścinania [do ob-
róbki metalu], olejowe prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobo-
tyzowane mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechani-
zmy do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, linie 
CnC do cięcia i gwintowania prętów, automaty do produkcji zbrojeń 
do  pali fundamentowych, automaty zbrojarskie CnC do  produk-
cji strzemion i  zbrojeń budowlanych, maszyny do  ciągnienia drutu, 
maszyny do  cięcia drutu, maszyny do  formowania drutu, maszyny 
do  zwijania drutu, maszyny do  rozwijania drutu, wiązarka prętów 
zbrojeniowych, maszyny pakujące, maszyny pakujące do  owijania, 
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narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], maszyny do mieszania betonu, maszyny do układania be-
tonowych nawierzchni, maszyny do  wykańczania betonu, maszyny 
do wygładzania betonowych powierzchni, maszyny do zacierania be-
tonowych powierzchni, zacieraczki samojezdne, maszyny natryskują-
ce beton, maszyny umieszczające beton, betoniarki, wibratory do be-
tonu, listwy wibracyjne [maszyny do betonu], narzędzia do układania 
płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, maszyny 
budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tnące do użytku jako 
części maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, 
maszyny do formowania drewna, piły do drewna [maszyny], piły tar-
czowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], frezarki do drewna, 
maszyny do  mielenia drewna, maszyny do  cięcia drewna na  wióry, 
maszyny do korowania drewna, pilarki do drewna, łuparki do drewna 
[maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, pilarki do drewna, 
wiertarki do drewna, elektryczne piły do drewna, bruzdownice [obra-
biarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszyny], frezy do frezarek, zbro-
jenia niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do beto-
nu, sklejka dla budownictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu .

(111) 335888 (220) 2020 02 20 (210) 510435
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 30
(732) LIsIŃsKI JaCeK FOXPOL, sitno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MasZynOhURT
(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 25 .01 .13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, strze-
miona metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, pręty gwintowane 
z metalu, stal prętowa, stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, 
metalowe szalunki do  betonu, druty z  metalu, druty do  wiązarek, 
wiązania z drutu, 7 maszyny budowlane, maszyny do obróbki metalu, 
maszyny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, ma-
szyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia prętów zbroje-
niowych, maszyny do cięcia drutu, maszyny do cięcia metali, maszyny 
do gładzenia do obróbki metali, giętarki [do obróbki metalu], gwin-
townice [maszyny], gwintownice do prętów [maszyny], gwintowniki 
[obrabiarki], prostownice [do  obróbki metalu], gilotyny [do  obróbki 
metalu], nożyce [maszyny do  obróbki metalu], dłutownice [do  ob-
róbki metalu], dziurkarki [do  obróbki metalu], frezarki [do  obróbki 
metalu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do obróbki me-
talu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne 
[do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], tokarki [do obróbki 
metalu], wiertarki do obróbki metalu, przyrządy do ścinania [do ob-
róbki metalu], olejowe prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobo-
tyzowane mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechani-
zmy do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, linie 
CnC do cięcia i gwintowania prętów, automaty do produkcji zbrojeń 
do  pali fundamentowych, automaty zbrojarskie CnC do  produk-
cji strzemion i  zbrojeń budowlanych, maszyny do  ciągnienia drutu, 
maszyny do  cięcia drutu, maszyny do  formowania drutu, maszyny 
do  zwijania drutu, maszyny do  rozwijania drutu, wiązarka prętów 
zbrojeniowych, maszyny pakujące, maszyny pakujące do  owijania, 
narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], maszyny do mieszania betonu, maszyny do układania be-
tonowych nawierzchni, maszyny do  wykańczania betonu, maszyny 
do wygładzania betonowych powierzchni, maszyny do zacierania be-
tonowych powierzchni, zacieraczki samojezdne, maszyny natryskują-
ce beton, maszyny umieszczające beton, betoniarki, wibratory do be-
tonu, listwy wibracyjne [maszyny do betonu], narzędzia do układania 
płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, maszyny 
budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tnące do użytku jako 
części maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, 
maszyny do formowania drewna, piły do drewna [maszyny], piły tar-
czowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], frezarki do drewna, 
maszyny do  mielenia drewna, maszyny do  cięcia drewna na  wióry, 
maszyny do korowania drewna, pilarki do drewna, łuparki do drewna 

[maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, pilarki do drew-
na, wiertarki do  drewna, elektryczne piły do  drewna, bruzdownice 
[obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszyny], frezy do frezarek, 
19 zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe 
do betonu, sklejka dla budownictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących to-
warów: budowlane materiały metalowe, metalowe materiały zbroje-
niowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, strzemiona 
metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, pręty gwintowane z metalu, 
stal prętowa, stal w  formie arkuszy, prętów, listew i  kęsów, metalo-
we szalunki do betonu, druty z metalu, druty do wiązarek, wiązania 
z  drutu, maszyny budowlane, maszyny do  obróbki metalu, maszy-
ny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia prętów zbrojenio-
wych, maszyny do  cięcia drutu, maszyny do  cięcia metali, maszyny 
do gładzenia do obróbki metali, giętarki [do obróbki metalu], gwin-
townice [maszyny], gwintownice do prętów [maszyny], gwintowniki 
[obrabiarki], prostownice [do  obróbki metalu], gilotyny [do  obróbki 
metalu], nożyce [maszyny do  obróbki metalu], dłutownice [do  ob-
róbki metalu], dziurkarki [do  obróbki metalu], frezarki [do  obróbki 
metalu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do obróbki me-
talu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne 
[do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], tokarki [do obróbki 
metalu], wiertarki do obróbki metalu, przyrządy do ścinania [do ob-
róbki metalu], olejowe prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobo-
tyzowane mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechani-
zmy do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, linie 
CnC do cięcia i gwintowania prętów, automaty do produkcji zbrojeń 
do  pali fundamentowych, automaty zbrojarskie CnC do  produk-
cji strzemion i  zbrojeń budowlanych, maszyny do  ciągnienia drutu, 
maszyny do  cięcia drutu, maszyny do  formowania drutu, maszyny 
do  zwijania drutu, maszyny do  rozwijania drutu, wiązarka prętów 
zbrojeniowych, maszyny pakujące, maszyny pakujące do  owijania, 
narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], maszyny do mieszania betonu, maszyny do układania be-
tonowych nawierzchni, maszyny do  wykańczania betonu, maszyny 
do wygładzania betonowych powierzchni, maszyny do zacierania be-
tonowych powierzchni, zacieraczki samojezdne, maszyny natryskują-
ce beton, maszyny umieszczające beton, betoniarki, wibratory do be-
tonu, listwy wibracyjne [maszyny do betonu], narzędzia do układania 
płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, maszyny 
budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tnące do użytku jako 
części maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, 
maszyny do formowania drewna, piły do drewna [maszyny], piły tar-
czowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], frezarki do drewna, 
maszyny do  mielenia drewna, maszyny do  cięcia drewna na  wióry, 
maszyny do korowania drewna, pilarki do drewna, łuparki do drewna 
[maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, pilarki do drewna, 
wiertarki do drewna, elektryczne piły do drewna, bruzdownice [obra-
biarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszyny], frezy do frezarek, zbro-
jenia niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do beto-
nu, sklejka dla budownictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu .

(111) 335889 (220) 2020 02 24 (210) 510508
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) MeDFUTURe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedFuture W ZgODZIe Z naTURĄ
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 24 .13 .01, 24 .13 .13, 24 .13 .17, 05 .03 .11
(510), (511) 5 suplementy diety .
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(111) 335890 (220) 2020 03 27 (210) 510525
(151) 2020 11 13 (441) 2020 07 27
(732) WITCZaK PaWeł PIOTR MODeRn WIT, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODeRn WIT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .12, 12 .01 .99
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble domowe wykonane z drew-
na, meble drewniane, meble, meble do  wnętrz, meble kuchenne 
na wymiar, blaty kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, meble 
kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli kuchen-
nych, meble kuchenne do  zabudowy, meble kuchenne z  regulacją 
wysokości, serwantki kuchenne, meble wielofunkcyjne, elementy 
meblowe, złącza do mebli, drzwiczki do mebli, ramy do mebli, półki 
do przechowywania, moduły do przechowywania, szafki do przecho-
wywania, drzwi przesuwne do mebli, panele będące częściami me-
bli, drzwi do mebli ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, 
meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble domowe wykonane 
z drewna, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towa-
rów: wyroby stolarskie, meble domowe wykonane z drewna, meble 
drewniane, meble, meble do  wnętrz, meble kuchenne na  wymiar, 
blaty kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, meble kuchenne, 
przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli kuchennych, meble 
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne z regulacją wysokości, ser-
wantki kuchenne, meble wielofunkcyjne, elementy meblowe, złącza 
do mebli, drzwiczki do mebli, ramy do mebli, półki do przechowywa-
nia, moduły do przechowywania, szafki do przechowywania, drzwi 
przesuwne do mebli, panele będące częściami mebli, drzwi do mebli 
ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane 
z tworzyw sztucznych, meble domowe wykonane z drewna .

(111) 335891 (220) 2020 02 25 (210) 510633
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) InsTyTUT WłÓKIen naTURaLnyCh I ROŚLIn ZIeLaRsKICh, 
Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .16, 29 .01 .03
(510), (511) 4 biopaliwa, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i  ob-
sługa konferencji, organizowanie seminariów i  konferencji, organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów nie związanych z reklamą, 
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w  tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi edukacyjne związane z ochroną środowi-
ska, 42 badania biotechnologiczne, badania biochemiczne, badania 
genetyczne, badania naukowe w  zakresie genetyki roślin, badania 
mikrobiologiczne, badania laboratoryjne, badania naukowe, badania 
biologiczne, badania chemiczno-technologiczne, badania technicz-

ne, badania chemiczne, badania farmakologiczne i mikrobiologiczne 
w zakresie surowców i preparatów zielarskich, badania naukowe nad 
roślinami i przetworami zielarskimi oraz roślinnymi produktami lecz-
niczymi, dietetycznymi środkami spożywczymi i żywnością funkcjo-
nalną, badania naukowe dotyczące substancji biologicznie czynnych, 
badania naukowe w zakresie opracowywania receptur i technologii 
ziołowych produktów leczniczych, badania dotyczące ochrony śro-
dowiska, usługi badawcze w  zakresie ochrony środowiska, usługi 
doradcze związane z  bezpieczeństwem środowiska, konsultacja 
techniczna w  dziedzinie inżynierii środowiska, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii środowiskowej, prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami, w tym nowymi produktami dietetycz-
no-leczniczymi, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceu-
tycznej i biotechnologicznej, prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
opracowywania technologii pozyskiwania i  przetwarzania włókien 
naturalnych oraz ich  modyfikacji dla zastosowań włókienniczych 
i  poza włókienniczych, prace badawczo-rozwojowe w  zakresie no-
wych zastosowań dla oleistych odmian roślin włóknistych, analizy 
laboratoryjne, analizy biologiczne, analizy chemiczne, usługi ba-
dawcze, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów 
farmaceutycznych, prace badawcze nad produktami, opracowanie 
ocen i raportów dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, 
substancji chemicznych i  mieszanin produktów biobójczych oraz 
nawozów, dostarczanie raportów inżynieryjnych, przygotowywanie 
raportów technicznych, sporządzanie raportów technologicznych, 
sporządzanie raportów z  dziedziny biotechnologii, sporządzanie 
raportów dotyczących badań naukowych, ocena jakości produktów, 
ocena opracowywania produktu, testowanie i  ocena materiałów, 
opracowywanie i  ocena syntez chemicznych, analiza i  ocena doty-
cząca projektowania produktów, usługi w  zakresie analiz chemicz-
nych do użytku w ocenie, usługi w zakresie oceniania skuteczności 
rolniczych środków chemicznych, testowanie, analiza i ocena towa-
rów osób trzecich do celów certyfikacji, badania żywności, profesjo-
nalne usługi doradcze dotyczące technologii żywności, doradztwo 
w zakresie ww . usług .

(111) 335892 (220) 2020 02 26 (210) 510654
(151) 2020 10 12 (441) 2020 06 08
(732) aMaZeMeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) amazemet
(510), (511) 1 spoiwa odlewnicze do  użytku odlewniczego, proszki 
odlewnicze, topnik odlewniczy, 2 proszki metaliczne do stosowania 
przy natryskiwaniu cieplnym, kolorowe proszki metalowe, proszki 
z  metali szlachetnych do  użytku przez malarzy, dekoratorów, dru-
karzy i artystów, 6 proszki metalowe używane w produkcji, metale 
w formie sproszkowanej do drukarek 3D, metale do spawania, me-
tale do  spawania żeliwa, materiały spawalnicze i  lutownicze, pręty 
metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali i  tytanu 
(Ti), stopy używane w odlewnictwie, 7 drukarki 3D, 37 konserwacja 
i naprawa drukarek 3D, 40 drukowanie 3D .

(111) 335893 (220) 2020 02 27 (210) 510743
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 06
(732) sanDOMIRsKa RenaTa gRILLsKLeP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gRILLsKLeP
(540) 

(531) 11 .01 .25, 27 .05 .01, 26 .04 .01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w  związ-
ku z grillami oraz akcesoriów do grillowania, 41 kursy szkoleniowe, 
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, zapewnianie kursów 
szkoleniowych, zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie 
kursów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, usługi 
edukacyjne dotyczące gotowania, kursy korespondencyjne dotyczą-
ce gotowania, usługi edukacyjne związane z technologią żywności .
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(111) 335894 (220) 2020 02 27 (210) 510744
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) sKULIMOWsKI sZyMOn WPnInJa, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wpmusta
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, mianowicie udostępnianie na żywo 
i online filmów instruktażowych, screencastów, seminariów interneto-
wych, zajęć i warsztatów z zakresu blogowania i zarządzania treścią 
internetową, udostępnianie publikacji online w  postaci czasopism 
z zakresu projektowania i zarządzania stronami internetowymi, w tym 
artykułów instruktażowych i wiadomości biznesowych na temat opro-
gramowania do projektowania i zarządzania stronami internetowymi .

(111) 335895 (220) 2020 02 27 (210) 510747
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 14
(732) sUChOCKI MaRCIn Dh5, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KULTURa sMaKU
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .11 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .21, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów 
delikatesowych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w  za-
kresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie aranżacji 
wystaw sklepów detalicznych, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi skle-
pu detalicznego w  odniesieniu do  napojów, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sklepów de-
talicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości spo-
łecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, 
administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, informacje na  temat metod sprzedaży, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i  usług, konsultacje w  zakresie technik sprzedaży i  pro-
gramów sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi handlu 
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związa-
ne z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane 
z  przyrządami do  przygotowywania żywności, usługi handlu deta-
licznego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie-
rających czekoladki, usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, usługi handlu 
detalicznego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  mięsem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  lodami, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słody-
czy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z mięsem, 42 projektowanie dekoracji wnętrz 
dla sklepów, usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, 
usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi projektowe 

w  zakresie wystaw sklepowych, usługi w  zakresie projektowania 
dotyczące wnętrz sklepów, usługi doradcze w zakresie projektowa-
nia wyposażenia sklepów, 43 obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem (catering), bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, kafeterie [bu-
fety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla innych 
na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, restauracje samoobsługowe, re-
stauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie je-
dzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie 
napojów w  małych browarniach, serwowanie żywności i  napojów 
dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
usługi barów z  sokami, usługi barów i  restauracji, usługi doradców 
w zakresie win, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi 
mobilnych restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi restauracyjne, usługi restauracji, w których mięso przygo-
towuje się na oczach klientów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i na-
pojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, winiarnie .

(111) 335896 (220) 2020 02 28 (210) 510767
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) PRynCy TeKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hOTeL aPaRT
(510), (511) 43 zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biuro-
wej, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na  posiedzenia, obsługa zakwaterowania człon-
ków organizacji, organizowanie i  udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
przyczep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i  urządzeń 
do  obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomiesz-
czeń na  posiedzenia, udostępnianie sprzętu i  obiektów kempingo-
wych dla przyczep turystycznych, usługi biur zakwaterowania, usługi 
agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], usługi w zakresie zapewniania obiektów na uro-
czystości, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i  wyjazdami], usługi w  zakresie kwater 
wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time sha-
re], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwate-
rowania, wynajem pawilonów, wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na  przyjęcia towarzyskie, 
wynajmowanie pokoi, wynajmowanie zakwaterowania na  pobyt 
czasowy, wypożyczanie dużych namiotów, usługi informacji, do-
radztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, 
informacja o  usługach restauracyjnych, rezerwacja stolików w  re-
stauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi 
biur podróży w  zakresie rezerwowania restauracji, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi do-
radcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przy-
gotowania żywności, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, 
lodziarnie, oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, orga-
nizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankie-
tów, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
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przygotowywanie posiłków i  napojów, przygotowywanie żywno-
ści dla innych na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, puby, restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, ser-
wowanie jedzenia i  napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów 
w  pubach z  browarem, serwowanie żywności i  napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwo-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowa-
nie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, usługi 
barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, 
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi baro-
we, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie win, usługi 
herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi obiek-
tów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi 
restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych, usługi restaura-
cji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających 
sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi snack-barów, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, winiarnie, 
zapewnianie pomieszczeń na  uroczystości, zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach .

(111) 335897 (220) 2020 03 02 (210) 510831
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) sUshI shOP ManageMenT, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) POKaÏ
(510), (511) 29 artykuły spożywcze na  bazie ryb, rosół, ekstrakty 
z wodorostów do żywności, ekstrakty mięsne, filety z ryb, ser, zesta-
wy z  przetworzonych owoców, owoce mrożone, owoce konserwo-
wane, owoce skrystalizowane, galaretki, marynowany imbir, ziarna 
soi, zakonserwowane, do  żywności, hummus [pasta z  ciecierzycy], 
oleje spożywcze, soki warzywne do  gotowania, mleko, produkty 
mleczne, warzywa konserwowane, warzywa gotowane, warzywa 
suszone, marmolada, jajka, ryby konserwowane, zupy, sałatki owo-
cowe, sałatki warzywne, solone mięso, łosoś, nieżywy, paszteciki 
sojowe, tahini [pasta z nasion sezamu], tuńczyk nieżywy, mięso, yaki-
tori [japońskie danie z kurczaka], jogurt, 30 wodorosty [przyprawa], 
mieszanki przypraw, batoniki zbożowe, biszkopty, bułeczki, czeko-
lada, przyprawy, słodycze, lody, naleśniki, grzanki, musy, preparaty 
zbożowe, mąka, płatki owsiane, pikantne naleśniki, ciastka ryżowe, 
lody jadalne, kanapki z  hot dogami, majonez, pasta sojowa [przy-
prawa], musztarda, kluski, chleb, makaron, wypieki, pizze, quiche 
[placek przygotowywany na słono], ramen (japońskie danie na bazie 
makaronu), ravioli, dania gotowe na bazie makaronu, ryż, sajgonki, 
kanapki, sosy, kasza manna, sushi, mąki, 35 reklama, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, administracja handlowa w  zakresie licencjono-
wania towarów i usług osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, administrowanie programami lojalnościowymi dla 
konsumentów, demonstracja towarów, dystrybucja próbek, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajem 
powierzchni reklamowej, prezentacja towarów w mediach, do celów 
sprzedaży detalicznej, badania rynku, badanie opinii publicznej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi public relations, sprzedaż 
detaliczna ryb, sushi, maków, sashimi, makaronów i innych gotowych 
dań na wynos, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ryb, sushi, ma-
ków, sashimi i innych dań na wynos, 43 usługi dostarczania żywności 
i  napojów, usługi barowe, stołówki, kafeterie, kantyny, restauracje 
samoobsługowe, bary przekąskowe, usługi restauracyjne, catering 
żywności i  napojów, usługi serwowania kanapek, usługi hotelowe, 
zakwaterowanie tymczasowe .

(111) 335898 (220) 2020 03 02 (210) 510832
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) sILeD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tstronic

(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 przyrządy do  nurkowania, aparaty do  nurkowania, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia zabezpiecza-
jące, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, urządzenia na-
ukowe i  laboratoryjne do  obróbki za  pomocą energii elektrycznej, 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, sprzęt do nurkowania, magnesy, magnetyzery i dema-
gnetyzery, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi 
naukowe i  technologiczne, usługi projektowania, usługi w  zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania  .

(111) 335899 (220) 2020 03 02 (210) 510833
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) WasIaK BaRTłOMIeJ, Brzeziny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ReBORn WeaR
(510), (511) 25 odzież męska, damska i  dziecięca, odzież codzien-
na, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież 
do  spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe 
w  stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bieli-
zna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, 
figi damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sporto-
we, swetry, golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy 
z  kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, 
kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety z dziani-
ny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apaszki], szale, szaliki, rękawiczki, 
bluzki, podkoszulki, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty 
z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kom-
binezony, kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, 
koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, 
piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skarpetki, spodnie, 
eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, spodnie dresowe, 
krótkie spodnie, spodenki, szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje 
wizytowe, sukienki damskie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, 
obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie 
na  plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, 
buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, czapki [nakry-
cia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, opaski na gło-
wę, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej świadczone online w  zakresie następujących 
towarów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do  spania, 
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla męż-
czyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, 
majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, 
golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, 
bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, kurtki dżinso-
we, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety z dzianiny, wiatrówki, 
chusty [odzież], chustki [apaszki], szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, pod-
koszulki, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim 
rękawem, topy [odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezo-
ny, kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszu-
le, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, piżamy, 
koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skarpetki, spodnie, eleganc-
kie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie 
spodnie, spodenki, szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizyto-
we, sukienki damskie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie 
damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie na  plażę, 
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, buty sznu-
rowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, czapki [nakrycia gło-
wy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę .
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(111) 335900 (220) 2020 03 02 (210) 510836
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 11
(732) łasZKIeWICZ gRZegORZ PROTeKT, łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) newtek
(510), (511) 7 mechaniczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, 
9 urządzenia do  ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia 
ochronne [zapobiegające wypadkom lub zranieniom], urządzenia 
i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, 10 
urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii i  rehabilitacji, 22 liny, taśmy 
i  pasy, niemetalowe pasy do  transportu ładunków, pasy mocują-
ce, inne niż metalowe, sieci, namioty, worki, torby [worki] do celów 
transportowych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły gim-
nastyczne i sportowe .

(111) 335901 (220) 2020 03 03 (210) 510901
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) haLaMa agnIesZKa CenTRUM haLaMa, Trzcianka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KWaDRaCIaKI
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, kleje (do  artykułów piśmien-
nych), papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury, materiały 
dla artystów, mianowicie artykuły do rysowania, malowania i mode-
lowania, pędzle dla malarzy i artystów, maszyny do pisania i artykuły 
biurowe, druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informa-
cyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, katalo-
gi, ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, materiały introligatorskie, pisaki z  końcówką 
pędzelkową, materiały instruktażowe i  dydaktyczne (z  wyjątkiem 
urządzeń), przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pi-
sania, przyrządy malarskie i kreślarskie, bloki do pisania i notesy, pa-
pier nutowy, zeszyty nutowe, książki i  inne publikacje, podręczniki, 
materiały do nauczania, broszury, kalendarze, notatniki i notesy pod-
ręczne, zakładki do książek, plakaty, prospekty, skoroszyty na doku-
menty, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucz-
nych, 35 usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów 
zawodowo-biznesowych, usługi doradcze w  zakresie franchisingu, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, reklama, 
usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni 
i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizo-
wania wystaw oraz pokazów w  celach handlowych, promocyjnych 
i  reklamowych, usługi sprzedaży następujących towarów: artyku-
ły papiernicze, kleje (do  artykułów piśmiennych), papier i  wyroby 
z  papieru, tektura i  wyroby z  tektury, artykuły do  rysowania oraz 
malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, maszyny 
do pisania i artykuły biurowe, druki, gazety i czasopisma, drukowane 
materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, 
magazyny, katalogi, ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, ma-
teriały drukowane, artykuły piśmiennicze, materiały introligatorskie, 
pisaki z końcówką pędzelkową, materiały instruktażowe i dydaktycz-
ne (z  wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne (artykuły piśmienne), 
przyrządy do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie, bloki do pi-
sania i notesy, papier nutowy, zeszyty nutowe, książki i  inne publi-
kacje, podręczniki, materiały do  nauczania, broszury, kalendarze, 
notatniki i  notesy podręczne, zeszyty, zakładki do  książek, plakaty, 
prospekty, skoroszyty na dokumenty, torby na zakupy z papieru, tor-
by na zakupy z tworzyw sztucznych, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, maskotki, piłki, piłeczki antystresowe, farby, pokosty, lakiery, 
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, metale w po-
staci folii i proszku dla malarzy i dekoratorów, środki do pielęgnacji 
drewna oraz paneli i mebli, emulsje do mebli i drewna, torby, torby 
podróżne, torebki, portfele, portmonetki, walizy, walizeczki, para-
sole i  parasolki, kapelusze, etui na  klucze, okładziny i  wykończenia 
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, 
pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, torby antysta-
tyczne, torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotograficznego 
oraz sprzętu wideo i  sprzętu komputerowego, torby na  bagażniki 
rowerowe i  motocyklowe, torby przystosowane do  spacerówek, 
piórniki, plecaki, parasolki, breloki do  kluczy, słuchawki, głośniki, 
termosy, bidony, okulary, zegarki, biżuteria, latarki, power banki, pa-
mięci UsB, etui, kubki, świeczki, kosmetyki, poduszki, krzesła, leżaki, 

ręczniki, koce, akcesoria kuchenne, akcesoria łazienkowe, akcesoria 
rowerowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i pro-
wadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie 
ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie 
planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publiko-
wanie, przygotowywanie tekstów do  publikacji, usługi w  zakresie 
publikowania online, usługi doradcze w zakresie publikowania, kon-
sultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, usługi wydawni-
cze, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie 
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie wystaw 
związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, usługi trenerskie w  zakresie pomocy i  kierowania roz-
wojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie budowania 
zespołu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i  edukacyjne], coaching w  zakresie życia osobistego, treningi roz-
woju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, usługi w  zakresie treningu fizycznego, usługi w  zakresie 
treningu sprawności fizycznej .

(111) 335902 (220) 2020 03 03 (210) 510915
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) LOs heRManOs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZa & DOg
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .24, 08 .07 .04, 26 .03 .07, 26 .07 .03, 27 .05 .01, 
08 .05 .03, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], ka-
feterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, usługi restauracyjne, restauracje samoobsłu-
gowe, stołówki, usługi w zakresie cateringu, usługi gastronomiczne, 
usługi pizzerii, usługi gastronomiczne typu street food realizowane 
w mobilnych punktach sprzedaży typu food truck .

(111) 335903 (220) 2020 03 03 (210) 510916
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) LOs heRManOs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZa & DOg
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 03 .01 .08, 03 .01 .24, 08 .05 .03, 08 .07 .04, 26 .03 .07, 26 .07 .03, 
27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], ka-
feterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, usługi restauracyjne, restauracje samoobsłu-
gowe, stołówki, usługi w zakresie cateringu, usługi gastronomiczne, 
usługi pizzerii, usługi gastronomiczne typu street food realizowane 
w mobilnych punktach sprzedaży typu food truck .
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(111) 335904 (220) 2020 03 03 (210) 510939
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) hOTeL WĘgIeRKI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Węgierki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hOTeL WĘgIeRKI
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 01 .01 .01, 01 .01 .04, 01 .01 .10, 07 .01 .24, 
26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastro-
nomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, usługi 
hotelowe .

(111) 335905 (220) 2020 04 09 (210) 510948
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) MBeneFITs .PL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B mbenefits .pl Benefity w Twoich rękach
(540) 

(591) ciemnożółty, czerwony, malinowy, purpurowy, grafitowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, 
rozpowszechnianie reklam, fotokopiowanie, biura pośrednictwa pra-
cy, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, audyt dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, uaktualnianie materiałów reklamowych, kol-
portaż próbek, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi aukcyjne, badania rynkowe, wyceny handlowe, badania 
biznesowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama, reklamy radiowe, badania w  zakresie 
biznesu, usługi public relations, stenografia, reklamy telewizyjne, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], agencje reklamowe, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, kompu-
terowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o  działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
przygotowanie listy płac, rekrutacja personelu, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, telefoniczne udzielanie in-
formacji [dla nieobecnych abonentów], usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, reklama korespondencyjna, zarządzanie hotelami, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), systematyza-
cja danych w  komputerowych bazach danych, organizowanie tar-
gów handlowych, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajem czasu 
reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu 

prasy, wynajem dystrybutorów automatycznych, przeprowadzanie 
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi w zakresie 
porównywania cen, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], tworzenie tekstów reklamowych, 
statystyczne zestawienia, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produk-
cja filmów reklamowych, usługi menedżerskie dla sportowców, usłu-
gi marketingowe, telemarketing, wypożyczanie stoisk handlowych, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, optymalizacja wyszukiwarek do  celów promocji dodatko-
wej, optymalizacja stron internetowych, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, usługi pośrednictwa w  handlu, zarządzanie w  działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach da-
nych, udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej za  po-
średnictwem strony internetowej, zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, obsługa administracyjna firm na  zlecenie, 
usługi wypełniania zeznań podatkowych, zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], opracowywanie CV dla osób trzecich, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, administro-
wanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrz-
ną, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi przypominania 
o  spotkaniach [prace biurowe], administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, ak-
tualizacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, sporządzanie in-
deksów informacji do  celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, produkcja programów typu telezakupy, doradz-
two w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, promowanie to-
warów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usłu-
gi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, audyt finansowy, usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego 
online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do  pobrania, usługi związane z  listami prezentów, marketing ukie-
runkowany, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, reklama 
zewnętrzna, wsparcie administracyjne w  zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, usługi relacji z mediami, usługi komunikacji korporacyj-
nej, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, usługi lobbingu handlowego, zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
rankingów użytkowników w  celach handlowych lub reklamowych, 
obsługiwanie centrali telefonicznych na  rzecz innych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, usługi 
administracyjne w zakresie skierowań lekarza, 36 organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, transakcje 
finansowe, wycena nieruchomości, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, organizacja zbiórek pieniężnych, pożyczki [finansowanie], 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], za-
rządzanie nieruchomością, wynajem mieszkań, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń zdrowotnych, gwarantowanie ubezpieczeń na  ży-
cie, wynajem zakwaterowania [mieszkania], doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart debetowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych, in-
formacja o  ubezpieczeniach, pobieranie czynszu, wynajem 
powierzchni biurowej, usługi w  zakresie świadczeń emerytalnych, 
sponsorowanie finansowe, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansowe płat-
nościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, udzielanie raba-
tów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzysta-
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nie karty członkowskiej, wynajem biur do  coworkingu, wyceny 
finansowe w  związku z  odpowiedzią na  ogłoszenia przetargowe, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi portfela elektro-
nicznego (usługi w  zakresie płatności), wymiana finansowa waluty 
wirtualnej, 38 transmisja programów radiowych, przesyłanie wiado-
mości, transmisja programów telewizyjnych, usługi telefonii kon-
wencjonalnej i bezprzewodowej, agencje informacyjne, wspomaga-
ne komputerowo przesyłanie wiadomości i  obrazów, poczta 
elektroniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
wypożyczanie telefonów, transmisja satelitarna, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], za-
pewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, wypoży-
czanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, fora [po-
koje rozmów] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie 
dostępu do  baz danych, przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, 
transmisja plików cyfrowych, usługi w  zakresie wideokonferencji, 
udostępnianie forów internetowych online, transfer strumieniowy 
danych, transmisja wideo na żądanie, transmisja podkastów, wypo-
życzanie smartfonów, 41 usługi parków rozrywki, usługi rozrywko-
we, wynajem urządzeń kinematograficznych, usługi artystów estra-
dowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kursy 
korespondencyjne, kultura fizyczna, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, radiowe programy rozrywkowe, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, nauka gimnastyki, publikowanie książek, wynajem 
odbiorników radiowych i  telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych i  telewizyjnych, przedstawienia teatralne [produkcja], pro-
dukcja widowisk, udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, usługi 
związane z dyskotekami, informacja o edukacji, sprawdziany eduka-
cyjne, informacja o  imprezach rozrywkowych, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, przed-
szkola, planowanie przyjęć [rozrywka], kształcenie praktyczne [poka-
zy], informacja o  rekreacji, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z  wyjąt-
kiem pojazdów], wynajmowanie stadionów, organizowanie 
i  prowadzenie seminariów, organizowanie i  prowadzenie sympo-
zjów, chronometraż imprez sportowych, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów piękności, re-
zerwowanie miejsc na  pokazy, dubbing, organizowanie loterii, 
organizowanie balów, organizowanie widowisk [impresariat], wypo-
życzanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub 
do  studiów telewizyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wy-
pożyczanie kamer wideo, montaż taśm wideo, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, komputerowe przygotowanie 
materiałów do  publikacji elektronicznej, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, świadcze-
nie usług w zakresie karaoke, nocne kluby, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, fotoreportaże, fotografia, doradz-
two zawodowe, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja mikrofil-
mów, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie 
i prowadzenie koncertów, usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, usługi trenerskie, wynajmowa-
nie obiektów sportowych, usługi prezenterów muzyki, usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness, 
produkcja muzyczna, wynajem urządzeń do gier, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, udostępnianie filmów online nie do pobra-
nia, nauczanie indywidualne, organizowanie i  prowadzenie forów 
edukacyjnych z  udziałem osób, pisanie scenariuszy, prowadzenie 
wycieczek z  przewodnikiem, usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na  żądanie, prowadzenie wycieczek wspinaczko-
wych z przewodnikiem, organizacja imprez rozrywkowych typu co-
splay, dystrybucja filmów, przekazywanie know-how [szkolenia], 
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymaga-
jących specjalnej opieki, usługi edycji wideo na  potrzeby realizacji 
imprez, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, wypożyczanie symulatorów szkole-
niowych, usługi oceny w  zakresie sprawności fizycznej do  celów 
szkoleniowych, malowanie twarzy .

(111) 335906 (220) 2020 03 05 (210) 510987
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) BRZOZOWsKI RaDOsłaW TsF-TRÓJMIesKIe  
sTUDIO FOTOgRaFII RaDOsłaW BRZOZOWsKI /sZLaCheTna 
FOTOgRaFIa, gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Then & now . Wczoraj i dziś
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konfe-
rencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów robo-
czych, festiwali i wystaw fotograficznych oraz związanych z tematyką 
fotografii, wystawy i  festiwale fotografii, kursy na  odległość-kore-
spondencyjne i on-linowe oraz usługi kształcenia specjalistycznego 
w zakresie fotografowania, technik fotograficznych i technologii wy-
woływania fotografii, warsztaty edukacyjne związane z nauką wywo-
ływania fotografii, organizacja wystaw związanych edukacją fotogra-
ficzną, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie konkursów fotograficznych, organizowanie fotogra-
ficznych konkursów tematycznych, obsługa i  prowadzenie kongre-
sów, organizowanie, obsługa i prowadzenie seminariów, zjazdów .

(111) 335907 (220) 2020 03 05 (210) 511007
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) TeRMO ORganIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Termo Organika gT
(540) 

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], ochronne powłoki akrylowe w formie farb, surowe żywi-
ce sztuczne i syntetyczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, kleje do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 
2 żywice naturalne w  stanie surowym, żywice do  powlekania, tyn-
ki wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w postaci 
farb, zaprawy farbiarskie, 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) 335908 (220) 2020 03 05 (210) 511008
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) TeRMO ORganIKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gT
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], ochronne powłoki akrylowe w formie farb, surowe żywi-
ce sztuczne i syntetyczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, kleje do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 
2 żywice naturalne w  stanie surowym, żywice do  powlekania, tyn-
ki wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w postaci 



224 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 8/2021

farb, zaprawy farbiarskie, 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) 335909 (220) 2020 03 05 (210) 511010
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aa ReTInOL InTensIVe
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i  kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoran-
ty i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do  pielęgnacji ust, środki do  czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, kremy i  żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 335910 (220) 2020 03 05 (210) 511012
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aa sLOW BeaUTy
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i  kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoran-
ty i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do  pielęgnacji ust, środki do  czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, kremy i  żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 335911 (220) 2020 03 05 (210) 511014
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25
(732) OCeanIC sPÓłKa aKCyJna, sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aa age BeaUTy
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty 
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, środ-
ki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosme-
tyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki koloro-
we, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole 
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do  celów leczniczych, preparaty do  pielęgnacji skóry, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 335912 (220) 2020 03 05 (210) 511015
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 25

(732) aLMUs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
słomniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eccoPacco almusso
(540) 

(591) granatowy, złoty, czarny, brązowy
(531) 03 .01 .14, 03 .01 .22, 03 .01 .24, 25 .03 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do  celów higienicznych lub ko-
smetycznych, papierowe ręczniki do  rąk nasączone środkami ko-
smetycznymi lub czyszczącymi, wata do  celów kosmetycznych, 16 
wyroby papierowe, a mianowicie papier higieniczny, śliniaki papie-
rowe, worki papierowe, rolki papieru toaletowego, bielizna stołowa 
papierowa, chusteczki do nosa papierowe, wyroby papierowe do ce-
lów domowych, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chu-
steczki toaletowe, chusteczki papierowe nasączone płynami kosme-
tycznymi, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne, papier toaletowy, 
czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, podkłady papierowe, 
produkty z papieru do celów kuchennych, serwetki papierowe .

(111) 335913 (220) 2020 03 05 (210) 511018
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) aKaDeMIa eLeKTROMOBILnOŚCI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ae aKaDeMIa eLeKTROMOBILnOŚCI
(540) 

(591) niebieski, czarny, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .22, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .11 .10, 26 .11 .12, 26 .03 .23, 27 .01 .25
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizacja szkoleń, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia 
z  prowadzenia warsztatów, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, szkolenia 
w  zakresie projektowania, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycz-
nej, organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, or-
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi organizowania i pro-
wadzenia warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, usługi w  zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi 
kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu 
dla kierowców samochodów, 42 badania i analizy naukowe, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania naukowe, 
konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, opro-
gramowanie jako usługa (saas), platforma jako usługa (Paas), usługi 
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w  zakresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne w  dziedzinie 
mocy napędowej, usługi doradcze związane z wydajnością energe-
tyczną, usługi analiz i testów związane z wydajnością energetyczną, 
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, usługi naukowe 
i technologiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w  zakresie doradztwa technologicznego, profesjonalne doradztwo 
związane z zachowaniem energii, usługi doradztwa w dziedzinie roz-
woju technologicznego, doradztwo technologiczne w zakresie pro-
dukcji i  używania energii, doradztwo techniczne dotyczące wyko-
rzystania materiałów do przygotowania obwodów elektronicznych, 
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, doradztwo 
związane z  usługami technologicznymi w  dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię .

(111) 335914 (220) 2020 03 05 (210) 511019
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) aKaDeMIa eLeKTROMOBILnOŚCI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ae aKaDeMIa eLeKTROMOBILnOŚCI
(540) 

(531) 26 .03 .23, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 27 .01 .25, 
27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .22
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizacja szkoleń, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia 
z  prowadzenia warsztatów, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, szkolenia 
w  zakresie projektowania, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycz-
nej, organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, or-
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi organizowania i pro-
wadzenia warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, usługi w  zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi 
kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu 
dla kierowców samochodów, 42 badania i analizy naukowe, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania naukowe, 
konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, opro-
gramowanie jako usługa (saas), platforma jako usługa (Paas), usługi 
w  zakresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne w  dziedzinie 
mocy napędowej, usługi doradcze związane z wydajnością energe-
tyczną, usługi analiz i testów związane z wydajnością energetyczną, 
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, usługi naukowe 
i technologiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w  zakresie doradztwa technologicznego, profesjonalne doradztwo 
związane z zachowaniem energii, usługi doradztwa w dziedzinie roz-
woju technologicznego, doradztwo technologiczne w zakresie pro-
dukcji i  używania energii, doradztwo techniczne dotyczące wyko-
rzystania materiałów do przygotowania obwodów elektronicznych, 
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, doradztwo 
związane z  usługami technologicznymi w  dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię .

(111) 335915 (220) 2020 03 05 (210) 511020
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) PCIOn TOMasZ, Włodawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LODOLaTO
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, sorbety, lód, lodowe słodycze, 
desery lodowe, wyroby cukiernicze, bloki lodu, kostki lodu, napoje 
z lodów, mrożone napoje [frappe], kawa, herbata, czekolada, kakao, 
napoje mrożone na bazie kawy, herbaty, czekolady, kakao, czekolada 
pitna, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnie, 
restauracje, cukiernie, kafeterie, usługi gastronomiczne, usługi cate-
ringowe, usługi świadczone przez lodziarnie, przygotowanie lodów, 
deserów lodowych oraz wyrobów lodowych na  zamówienie oraz 
ich dostawa-catering, usługi restauracyjne .

(111) 335916 (220) 2020 03 05 (210) 511027
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) gaRsTKIeWICZ MIChał FaBRyKa WyCIeCZeK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FaBRyKa WyCIeCZeK
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek tu-
rystycznych, organizacja i  rezerwowanie wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, usługi pilotów 
wycieczek, organizowanie wycieczek zagranicznych, rejsy łodziami 
wycieczkowymi, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych 
i  wycieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze  zwie-
dzaniem [transport], organizowanie podróży i  wycieczek siatkami, 
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne 
w  zakresie organizowania wycieczek morskich, świadczenie usług 
w  zakresie wycieczek ze  zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek 
ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi w zakresie re-
zerwacji biletów na podróże i wycieczki .

(111) 335917 (220) 2020 03 05 (210) 511028
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) ICB PhaRMa TOMasZ ŚWIĘTOsłaWsKI, PaWeł 
ŚWIĘTOsłaWsKI sPÓłKa JaWna, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVeCTa
(540) 

(591) granatowy, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .19
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne, 
stymulatory wzrostu roślin, chemikalia do  stosowania w  pestycy-
dach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, 
dodatki chemiczne do fungicydów, produkty chemiczne stosowane 
w leczeniu chorób roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], ma-
teriały poprawiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki 
wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, 
preparaty do wzmacniania roślin, preparaty do regulacji wzrostu ro-
ślin, preparaty do  nawożenia gleby, preparaty bakteryjne do  celów 
rolniczych, środki chemiczne do  ochrony roślin [inne niż fungicy-
dy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], produkty 
chemiczne do  hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne 
do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty mineralne 
do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środ-
ki zwiększające plony upraw, zaprawy do  nasion, chemiczne środki 
wspomagające do  użytku w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, 
nawozy ogrodnicze, nawozy rolnicze, detergenty przeznaczone dla 
procesów produkcyjnych i przemysłu, mieszaniny chemiczne i orga-
niczne do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowla-
ne, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 
i  leśnictwie, aktywatory kompostu, biologiczne nawozy azotowe, 
chemiczne środki wspomagające do  użytku w  ogrodnictwie, che-
miczne środki wspomagające do  użytku w  leśnictwie, chemiczne 
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środki wspomagające do  użytku w  rolnictwie, mieszanki substancji 
chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do  użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki nawozów o  spowol-
nionym uwalnianiu, mieszanki do sadzenia w doniczkach, preparaty 
bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne 
do  użytku w  ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne do  użytku 
w  rolnictwie: preparaty chemiczne do  obróbki gleby, środki popra-
wiające glebę, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do-), środ-
ki ochrony roślin przeciw patogenom, środki do  uzdatniania gleby 
do  zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do  uzdatniania 
gleby do  kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do  regulacji 
wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do ochrony nasion, środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki 
ulepszające glebę, środki zwiększające plony warzyw, środki stymu-
lujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], 
substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], substan-
cje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje do stabilizowania 
ziemi, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje do poprawy 
stanu gleby, substancje do pobudzania wzrostu roślin, 5 środki do tę-
pienia szkodników, herbicydy, fungicydy, insektycydy, środki wabiące 
insekty, preparaty do niszczenia szkodników, środki do odstraszania 
owadów i robactwa, środki owadobójcze, insektycydy do użytku do-
mowego, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki algobójcze, tru-
cizny, preparaty przeciwpasożytnicze, biocydy, fumiganty, larwicydy, 
kadzidełka do  odstraszania owadów, lepy na  muchy, paski pokryte 
klejem do stosowania przeciwko robactwu, spraye przeciw owadom, 
zawieszki odstraszające owady, chusteczki nasączone środkiem od-
straszającym owady, środki do zwalczania owadów, środki do zwal-
czania roztoczy, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, prepa-
raty i artykuły higieniczne, biopestycydy rolnicze, pestycydy rolnicze, 
nematocydy, moluskocydy, płyn odstraszający muchy, preparaty 
hamujące rozwój larw, preparaty do usuwania alg, preparaty do od-
straszania robactwa, preparaty do  niszczenia szkodników, prepara-
ty do kontroli insektów, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 
środki do odstraszania ptaków, środki do mycia zwierząt [insektycy-
dy], regulatory wzrostu owadów [igr], środki chemiczne dla leśnictwa 
[przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], 
środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy]: środki chemiczne dla 
leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne modyfikujące zachowanie 
do  kontrolowania szkodników, środki wabiące owady, środki prze-
ciwko gryzoniom, środki przeciw roztoczom, środki odstraszające 
zwierzęta, trociczki do  odymiania, preparaty i  artykuły medyczne 
i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki far-
maceutyczne, leki, środki do niszczenia robactwa .

(111) 335918 (220) 2020 03 05 (210) 511033
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) gaRsTKIeWICZ MIChał FaBRyKa WyCIeCZeK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaBRyKa WyCIeCZeK
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 15 .07 .01, 15 .07 .04
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek tu-
rystycznych, organizacja i  rezerwowanie wycieczek, prowadzenie 
wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, usługi pilotów 
wycieczek, organizowanie wycieczek zagranicznych, rejsy łodziami 
wycieczkowymi, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych 
i  wycieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze  zwie-
dzaniem [transport], organizowanie podróży i  wycieczek statkami, 
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne 
w  zakresie organizowania wycieczek morskich: świadczenie usług 
w  zakresie wycieczek ze  zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek 
ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi w zakresie re-
zerwacji biletów na podróże i wycieczki .

(111) 335919 (220) 2020 03 05 (210) 511035
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) aKaDeMIa eLeKTROMOBILnOŚCI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ae
(540) 

(531) 26 .03 .23, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 27 .01 .25, 
27 .05 .01, 27 .05 .22
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizacja szkoleń, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia 
z  prowadzenia warsztatów, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, szkolenia 
w  zakresie projektowania, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycz-
nej, organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, or-
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi organizowania i pro-
wadzenia warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, usługi w  zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie  do  pobrania, usługi 
kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu 
dla kierowców samochodów, 42 badania i analizy naukowe, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania naukowe, 
konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, opro-
gramowanie jako usługa (saas), platforma jako usługa (Paas), usługi 
w  zakresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne w  dziedzinie 
mocy napędowej, usługi doradcze związane z wydajnością energe-
tyczną, usługi analiz i testów związane z wydajnością energetyczną, 
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, usługi naukowe 
i technologiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w  zakresie doradztwa technologicznego, profesjonalne doradztwo 
związane z zachowaniem energii, usługi doradztwa w dziedzinie roz-
woju technologicznego, doradztwo technologiczne w zakresie pro-
dukcji i  używania energii, doradztwo techniczne dotyczące wyko-
rzystania materiałów do przygotowania obwodów elektronicznych, 
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, doradztwo 
związane z  usługami technologicznymi w  dziedzinie zaopatrzenia 
w prąd i energię .

(111) 335920 (220) 2020 03 05 (210) 511036
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) aKaDeMIa eLeKTROMOBILnOŚCI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ae
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(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 26 .03 .23, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .10, 
26 .11 .12, 27 .01 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .22
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizacja szkoleń, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia 
z  prowadzenia warsztatów, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, szkolenia 
w  zakresie projektowania, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji do  celów 
szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizo-
wanie pokazów w celach szkoleniowych, usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów, usługi organizowania i prowadzenia 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i  prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
kursów szkoleniowych, edukacja i  szkolenia związane z  ochroną na-
tury i  środowiskiem, przygotowywanie, organizowanie i  prowadze-
nie seminariów, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicz-
nej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi kształcenia 
praktycznego, zaawansowane szkolenia w  prowadzeniu dla kierow-
ców samochodów, 42 badania i analizy naukowe, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, badania naukowe, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie jako 
usługa (saas), platforma jako usługa (Paas), usługi w zakresie inżynierii 
elektrycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi 
doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi analiz i testów 
związane z wydajnością energetyczną, doradztwo w zakresie projek-
tów technologicznych, usługi naukowe i  technologiczne, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, usługi w zakresie doradztwa technolo-
gicznego, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, 
usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradztwo 
technologiczne w  zakresie produkcji i  używania energii, doradztwo 
techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do  przygotowa-
nia obwodów elektronicznych, udzielanie informacji naukowej i  do-
radztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udzielanie 
informacji, doradztwo i  konsultacje w  zakresie równoważenia emisji 
dwutlenku węgla, doradztwo związane z usługami technologicznymi 
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię .

(111) 335921 (220) 2020 03 05 (210) 511049
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 20
(732) KRaJeWsKI TOMasZ PhU COMFIX, Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COMFIX
(510), (511) 37 instalowanie i  naprawa alarmów przeciwwłamanio-
wych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, ukła-
danie kabli, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analiza systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, doradz-
two w  zakresie projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowe-

go, doradztwo w  zakresie projektowania witryn internetowych, 
dostarczanie informacji o  technologii komputerowej i  programo-
waniu za  pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych instalacja oprogramowania kompute-
rowego konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
programów komputerowych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, programowanie 
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, tworzenie za-
pasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakre-
sie ochrony antywirusowej komputerów, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego .

(111) 335922 (220) 2020 03 06 (210) 511056
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) BanaŚ JUsTyna, Jarosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ima sushi
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedających sushi .

(111) 335923 (220) 2020 03 06 (210) 511059
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) ZMORsKI anDRZeJ FITOLeK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITOLeK
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 03 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 335924 (220) 2020 03 05 (210) 511060
(151) 2020 10 14 (441) 2020 04 14
(732) URgenT R . sZCZĘsny, M . WIĘŹnIaK sPÓłKa JaWna,  
skępe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urgent
(540) 

(531) 03 .05 .17, 27 .05 .01
(510), (511) 9 buty [obuwie ochronne], obuwie ochronne [przeciw 
wypadkom lub urazom], ochronne obuwie robocze, obuwie chronią-
ce przed ogniem, obuwie chroniące przed wypadkami, napromienio-
waniem i ogniem, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, 
obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie 
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, izolowana odzież 
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, ochron-
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na odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież 
chroniąca przed urazami, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież 
do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież ochronna 
chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypad-
kom, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kółka odbla-
skowe na odzież, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe 
akcesoria do  obuwia, bezrękawniki, bojówki, buty nieprzemakalne, 
buty robocze, buty skórzane, buty sznurowane, buty wodoodporne, 
buty wsuwane, buty za kostkę, daszki [nakrycia głowy], daszki jako na-
krycia głowy, długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, grube 
kurtki, gumiaki, gumowce, kalosze, kalosze [wkładane na  obuwie], 
kamizelki [bezrękawniki], kamizelki do  ochrony przed wiatrem, ka-
mizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z  polaru, kominiar-
ki, koszule, koszule codzienne, krótkie kurtki ciepłe, krótkie spodnie, 
kurtki [odzież], kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki 
nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki przeciwdeszczowe z kaptu-
rem, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polaro-
wej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rę-
kawami, obuwie gumowe, obuwie robocze, ocieplacze na nogi [getry], 
ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież 
ochronna zakładana na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież ro-
bocza, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, okrycia przeciw-
deszczowe, okrycia robocze [kombinezony], pikowane kurtki [odzież], 
polary, pulowery bez rękawów, pulowery bez rękawów [odzież], pulo-
wery z polaru, rękawiczki [odzież], rybaczki, skarpetki, skarpety spor-
towe, skarpety termoaktywne, spodnie, spodnie dresowe, spodnie 
nieprzemakalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie wiatroszczel-
ne, spodnie wierzchnie, szorty [odzież], sztormiaki [odzież], wkładki 
do  obuwia, 35 usługi importowo-eksportowe w  zakresie następują-
cych produktów: buty [obuwie ochronne], obuwie ochronne [przeciw 
wypadkom lub urazom], ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące 
przed ogniem, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowa-
niem i  ogniem, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, 
obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie 
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, izolowana odzież 
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, ochron-
na odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież 
chroniąca przed urazami, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież 
do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież ochronna 
chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypad-
kom, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kółka od-
blaskowe na odzież, odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe 
akcesoria do  obuwia, bezrękawniki, bojówki, buty nieprzemakalne, 
buty robocze, buty skórzane, buty sznurowane, buty wodoodporne, 
buty wsuwane, buty za kostkę, daszki [nakrycia głowy], daszki jako na-
krycia głowy, długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, grube 
kurtki, gumiaki, gumowce, kalosze, kalosze [wkładane na  obuwie], 
kamizelki [bezrękawniki], kamizelki do  ochrony przed wiatrem, ka-
mizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z  polaru, kominiar-
ki, koszule, koszule codzienne, krótkie kurtki ciepłe, krótkie spodnie, 
kurtki [odzież], kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki 
nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki przeciwdeszczowe z kaptu-
rem, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polaro-
wej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rę-
kawami, obuwie gumowe, obuwie robocze, ocieplacze na nogi [getry], 
ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież 
ochronna zakładana na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież ro-
bocza, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, okrycia przeciw-
deszczowe, okrycia robocze [kombinezony], pikowane kurtki [odzież], 
polary, pulowery bez rękawów, pulowery bez rękawów [odzież], pulo-
wery z polaru, rękawiczki [odzież], rybaczki, skarpetki, skarpety spor-
towe, skarpety termoaktywne, spodnie, spodnie dresowe, spodnie 
nieprzemakalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie wiatroszczel-
ne, spodnie wierzchnie, szorty [odzież], sztormiaki [odzież], wkładki 
do obuwia, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących to-
warów: buty [obuwie ochronne], obuwie ochronne [przeciw wypad-
kom lub urazom], ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące przed 
ogniem, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie 
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie ochron-
ne zapobiegające wypadkom lub urazom, izolowana odzież ochron-
na zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież chroniąca 

przed urazami, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież do ochrony 
przed działaniem środków chemicznych, odzież ochronna chroniąca 
przed urazami, odzież odblaskowa do  zapobiegania wypadkom, rę-
kawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kółka odblaskowe 
na odzież, odzież, obuwie, nakrycia głowy, antypoślizgowe akcesoria 
do obuwia, bezrękawniki, bojówki, buty nieprzemakalne, buty robo-
cze, buty skórzane, buty sznurowane, buty wodoodporne, buty wsu-
wane, buty za  kostkę, daszki [nakrycia głowy], daszki jako nakrycia 
głowy, długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], funkcjonalne koszulki 
termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, grube kurtki, 
gumiaki, gumowce, kalosze, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki 
[bezrękawniki], kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki piko-
wane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kominiarki, koszule, ko-
szule codzienne, krótkie kurtki ciepłe, krótkie spodnie, kurtki [odzież], 
kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki nieprzemakal-
ne, kurtki odblaskowe, kurtki przeciwdeszczowe z  kapturem, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z  dzianiny polarowej, kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, obu-
wie gumowe, obuwie robocze, ocieplacze na nogi [getry], ocieplane 
kamizelki, ocieplane kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież ochronna 
zakładana na  ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież robocza, 
odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, okrycia przeciwdeszczo-
we, okrycia robocze [kombinezony], pikowane kurtki [odzież], polary, 
pulowery bez rękawów, pulowery bez rękawów [odzież], pulowery 
z  polaru, rękawiczki [odzież], rybaczki, skarpetki, skarpety sportowe, 
skarpety termoaktywne, spodnie, spodnie dresowe, spodnie nieprze-
makalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie wiatroszczelne, spodnie 
wierzchnie, szorty [odzież], sztormiaki [odzież], wkładki do obuwia .

(111) 335925 (220) 2020 03 06 (210) 511062
(151) 2020 11 13 (441) 2020 07 27
(732) MIĘDZynaRODOWe CenTRUM ŻegLaRsTWa I TURysTyKI 
WODneJ sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
giżycko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oczy Mazur
(510), (511) 39 przechowywanie jednostek pływających, jachtów, ło-
dzi i pojazdów wodnych, przechowywanie łodzi, parkowanie, prze-
chowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, usługi przystani dla łodzi 
[cumowanie, przechowywanie], 41 świadczenie usług związanych 
z  rekreacją wodną, obozy sportowe, obozy sportowe (organizowa-
nie-), 43 usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez 
obozy wakacyjne .

(111) 335926 (220) 2020 03 06 (210) 511066
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) FLUID sysTeMs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUID sysTeMs
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy kom-
puterowe nagrane, 16 książki, 42 projektowanie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w  dziedzinie sieci płynowych, 
usługi doradcze w dziedzinach technicznych .

(111) 335927 (220) 2020 03 06 (210) 511067
(151) 2020 10 14 (441) 2020 05 18
(732) hIeneRgy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hIeneRgy
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne i  instalacje do  wytwarzania 
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, aparatura i  urządzenia do  sterowania 
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przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektronicz-
ne, przemienniki [inwertery], panele słoneczne, komórki fotowoltaicz-
ne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, falowniki fotowol-
taiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, 
35 usługi sprzedaży towarów: urządzenia fotowoltaiczne i  instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, komponenty elektrycz-
ne i elektroniczne, przemienniki [inwertery], panele słoneczne, komór-
ki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, zestawy solarne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, 
narzędzi i urządzeń do montażu i wykonywania instalacji fotowoltaicz-
nych, reklama, promocja zastosowania energii słonecznej i systemów 
energii słonecznej poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, 
promocja sprzedaży w zakresie urządzeń fotowoltaicznych i  instalacji 
do wytwarzania energii elektrycznej, zarządzanie sklepami: detaliczny-
mi, hurtowymi, internetowymi, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, usługi w  zakresie organi-
zowania giełd, aukcji i  wystaw w  celach reklamowych i  handlowych, 
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, do-
radztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, zarządzanie przed-
siębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w  zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii 
publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania 
rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą 
urządzeń elektronicznych, analiza i  raporty statystyczne, pozyskiwa-
nie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
zbieranie i  przetwarzanie danych do  celów administracyjnych, po-
zyskiwanie informacji do  komputerowych baz danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie pośred-
nictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlo-
wego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i do-
boru produktów oraz usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 
montaż, naprawa oraz konserwacja urządzeń i  instalacji fotowoltaicz-
nych, ogniw i modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, 42 usługi projektowania, usługi naukowe i techno-
logiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i  kontrola jakości, 
sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
projektowanie i  opracowywanie oprogramowania do  sterowania, re-
gulacji i  monitorowania systemów energii słonecznej, projektowanie 
i  opracowywanie systemów do  wytwarzania energii regeneracyjnej, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, usługi doradztwa technologicznego 
w dziedzinie generowania energii alternatywnych .

(111) 335928 (220) 2020 03 06 (210) 511068
(151) 2020 10 15 (441) 2020 06 29
(732) PRZeDsIĘBIORsTWO InŻynIeRyJne sOCaR  
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ  
sPÓłKa KOManDyTOWa, Żarki-Letnisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne sOCaR
(540) 

(591) czerwony, czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 07 .11 .15, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowa linii kole-
jowych, budowanie dróg kolejowych, budowa autostrad, budowa 
mostów, budowa jezdni, budowa dróg, budowa tuneli, konserwacja 
torów kolejowych, spawanie do celów naprawczych, regeneracja sil-
ników pojazdów, wynajem maszyn budowlanych, wynajem sprzętu 
do robót ziemnych, 42 projektowanie techniczne i doradztwo, pro-

jektowanie systemów inżynierii budowlanej z zakresu infrastruktury 
kolejowej, opracowywanie badań technicznych, testowanie, analiza 
i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji .

(111) 335929 (220) 2020 03 07 (210) 511096
(151) 2020 11 26 (441) 2020 08 10
(732) CRaCOVIan BesT seRVICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaO DaO
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .02 .07
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem (catering), serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferu-
jące dania na wynos, restauracje samoobsługowe .

(111) 335930 (220) 2020 03 06 (210) 511100
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) Dan CaKe POLOnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dan CaKe The FIne aRT OF BaKIng sInCe 1931 sMaK 
BeZTROsKI
(540) 

(591) biały, brązowy, żółtym
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 08 .01 .25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze .

(111) 335931 (220) 2020 03 06 (210) 511101
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) Dan CaKe POLOnIa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBIMy KLIMaT
(540) 

(591) biały, brązowy, jasnobrązowy, jasnoniebieski, niebieski, 
zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze .
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(111) 335932 (220) 2020 03 06 (210) 511103
(151) 2020 10 27 (441) 2020 07 13
(732) POLsKa sIeĆ WInDyKaCJI sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚĆIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wniosek o zwrot .pl
(540) 

(591) granatowy, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .15 .01, 24 .15 .21
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i  audyt, usługi doradcze 
i  informacyjne dotyczące rachunkowości, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania rela-
cjami z klientami, zarządzanie bazami danych, zestawienia statystycz-
ne, analizy i  raporty statystyczne, 36 usługi w  zakresie windykacji 
długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania wierzytel-
ności, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, infor-
macje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, działalność 
finansowa, windykacja, windykacja należności i odzysk długu, usługi 
doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi związane z niewypłacalno-
ścią, usługi doradztwa finansowego związane z  niewypłacalnością, 
udzielanie gwarancji i  zabezpieczeń, zarządzanie majątkiem, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi negocjacji w  zakresie rozliczenia zobowią-
zań, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, 
usługi wsparcia prawnego, usługi komornicze (usługi prawne), usłu-
gi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich .

(111) 335933 (220) 2020 03 06 (210) 511107
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) KUCZyŃsKI WOJCIeCh, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 05 .01 .16
(510), (511) 8 noże, noże do  krojenia mięsa, noże do  obróbki skóry, 
noże do  usuwania rybich łusek, noże myśliwskie, nożyki kuchenne 
[do  obierania, etc .], noże do  pizzy, nieelektryczne, maczety, broń 
biała [boczna], noże do otwierania wina, obieraczki do warzyw [na-
rzędzia ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], rozdrabniacze 
do warzyw, scyzoryki, sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyż-
ki], sztylety, tasaki [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], toporki, topory 
rzeźnicze, widelce do mięsa .

(111) 335934 (220) 2020 03 06 (210) 511110
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) hUT-TRans KaTOWICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hTK 900 h
(510), (511) 6 blachy trudnościeralne hTK 900 h .

(111) 335935 (220) 2020 03 06 (210) 511111
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) seMPRe FaRBy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PReVIO
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, far-
by podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby an-
tykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, la-
kiery, lakierobejce, emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb 
i  lakierów, spoiwa do  farb, utrwalacze do  lakierów, zagęszczacze 
do farb, preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla 
budownictwa, 19 tynki syntetyczne i  mineralne, środki gruntujące 
pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zapra-
wy klejowo-szpachlowe .

(111) 335936 (220) 2020 03 06 (210) 511112
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 01
(732) anDROPOL sPÓłKa aKCyJna, andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) anDROPOL
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny baweł-
niane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszan-
kowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny bawełniano-mieszankowe, 
tkaniny drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tka-
niny na pokrowce, tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny 
na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tek-
stylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety, tkaniny odzie-
żowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny na spódnice, 
tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny na odzież ochronną, 
tkaniny na odzież roboczą, tkaniny na odzież używaną w salach ope-
racyjnych, tkaniny medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny 
bakteriostatyczne, tkaniny kwasoodporne i  ługoodporne, tkaniny 
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, 
narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony z surowców włó-
kienniczych lub tworzyw sztucznych, koce, flanela, flanela sanitarna, 
bielizna kąpielowa za  wyjątkiem odzieży, bielizna wzorzysta, bieli-
zna pościelowa, bielizna stołowa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie 
na  materace, prześcieradła, zasłony z  surowców włókienniczych lub 
tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła, 
obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez 
uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą artykułów tekstyl-
nych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli 
sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bie-
lizny stołowej, bielizny pościelowej, bielizny wzorzystej jednobarw-
nej, bielizny jako części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów 
jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek 
sportowych, odzieży i  dodatków odzieżowych, odzieży z  dzianiny, 
odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, szla-
froków, T-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, spodni 
damskich i  spódnic, spodni męskich, spodni ogrodniczek, odzieży 
ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych 
haCCP, nakryć głowy, obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w cen-
trum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także 
za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym 
przez strony internetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysył-
kowej, usługi w  zakresie reklamy, organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, 
usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi 
agencji importowo-eksportowych, 42 badania oraz usługi-badawcze 
i techniczne, analizy przemysłowe, stylizacja i wzornictwo przemysło-
we, projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, pro-
jektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz .

(111) 335937 (220) 2020 03 06 (210) 511113
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) CeDC InTeRnaTIOnaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naReV
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa) .
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(111) 335938 (220) 2020 03 06 (210) 511114
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) MenTOR UBeZPIeCZenIa InDyWIDUaLne sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolisaMed
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 24 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, w tym indywi-
dualne i grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie z fun-
duszem inwestycyjnym, rentowe, posagowe, ubezpieczenia zdrowotne, 
wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wydatków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 
wyjazdów zagranicznych w tym leczenia za granicą, ubezpieczenia mie-
nia, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia finansowe, pozostałe 
ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia 
zawierane za pomocą internetu, usługi w ramach prowadzenia agencji 
ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe .

(111) 335939 (220) 2020 03 06 (210) 511115
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) TeChnOLOgy gaTe POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COBRa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 9 kierownice do gier, joy-pady, słuchawki audio, myszki, 
klawiatury, 20 fotele dla graczy, stoły dla graczy .

(111) 335940 (220) 2020 03 06 (210) 511116
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 01
(732) ZagOZDOn agnIesZKa agRO-POL, Bronisze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prima natura ZDROWe Z naTURy
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty, ciemnoniebieski
(531) 01 .15 .15, 05 .03 .11, 05 .09 .12, 25 .05 .25, 26 .01 .01, 26 .11 .25, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałatki owoco-
we, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki i surówki warzywne 
i  owocowo-warzywne świeże i  konserwowane, 30 kiełki pszeniczne 
do  celów spożywczych dla ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla 
zwierząt, świeże warzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, 
jarmuż, kabaczki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszponka, 
rukola, sałata, soczewica, szpinak, ziemniaki, świeże warzywa liściaste 
umyte i pakowane, gotowe do spożycia, nieprzetworzona komosa ryżo-
wa, rośliny, w tym zioła ogrodowe, rośliny suszone do dekoracji, nasiona 
roślin, ziarna zbóż, w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, 
w tym kompozycje świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy .

(111) 335941 (220) 2020 03 06 (210) 511117
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) MaRIa ZIĘBIŃsKa, sTanIsłaW ZIĘBIŃsKI ICe MasTRy 
sPÓłKa JaWna, Czaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruitty ice ice-mastry
(540) 

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sor-
bety jako lody, torty lodowe, rolady lodowe, jogurt mrożony, napoje 
chłodzące na bazie czekolady, napoje chłodzące na bazie kakao, na-
poje chłodzące na bazie kawy, napoje chłodzące na bazie herbaty, 
mrożone wyroby mączne, mrożone pierogi, kluski i pizza, schłodzo-
ne desery, pianki i musy, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, 
mrożone słodycze .

(111) 335942 (220) 2020 03 06 (210) 511118
(151) 2020 10 13 (441) 2020 06 01
(732) DORIan POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORIan DRZWI & PODłOgI
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 07 .03 .01, 27 .05 .01, 24 .17 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 19 drzwi wewnętrzne niemetalowe, drzwi niemetalowe, 
drzwi drewniane, parkiety, drewniane forniry, drzwiowe ościeżnice 
niemetalowe, drzewo obrobione, deski podłogowe, deski podłogo-
we drewniane, drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi lustrzane, drzwi 
szklane, drewniane deski sufitowe, panele drewniane, panele ścien-
ne niemetalowe .

(111) 335943 (220) 2020 03 06 (210) 511120
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) assIsTeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eduVery
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie interfej-
sów, oprogramowanie, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramo-
wanie gier, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie wspoma-
gające, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie rozrywkowe, 
oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie medialne, oprogra-
mowanie multimedialne, interaktywne oprogramowanie komputero-
we, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie dla 
nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do  pobra-
nia, komputerowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie gier 
komputerowych rozrywkowych: oprogramowanie do  analizy mowy, 
oprogramowanie komputerowe gier wideo, oprogramowanie kompu-
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terowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe 
do pobrania z Internetu, interaktywne oprogramowanie multimedialne 
do rozgrywania gier, oprogramowanie do gier do użytku z komputera-
mi, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], opro-
gramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami kompute-
rów przenośnych, oprogramowanie gier komputerowych do  użytku 
na telefonach komórkowych, oprogramowanie rozrywki interaktywnej 
do  rozgrywania gier komputerowych, do  pobrania, oprogramowanie 
rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, opro-
gramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne 
aplikacji multimedialnych, mianowicie do  integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych .

(111) 335944 (220) 2020 03 06 (210) 511121
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) TeChnOLOgy gaTe POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03 .11 .01, 03 .11 .24
(510), (511) 9 kierownice do gier, joy-pady, słuchawki audio, myszki, 
klawiatury, 20 fotele dla graczy, stoły dla graczy .

(111) 335945 (220) 2020 03 06 (210) 511123
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) hUT-TRans KaTOWICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hTK 700 h
(510), (511) 6 blachy trudnościeralne hTK 700 h .

(111) 335946 (220) 2020 03 06 (210) 511125
(151) 2020 10 09 (441) 2020 06 01
(732) OKRĘgOWa sPÓłDZIeLnIa MLeCZaRsKa,  
nowy Dwór gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maluta JOgURT ŚMIeTanKOWy tylko 3 składniki bez laktozy 
naturalny intensywnie smaczny
(540) 

(591) biały, szary, niebieski, czarny
(531) 26 .01 .02, 25 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 29 jogurt .

(111) 335947 (220) 2020 03 06 (210) 511127
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20

(732) seMPRe FaRBy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CenTRO
(510), (511) 1 chemiczne środki pomocnicze dla budownictwa, 
a  mianowicie dodatki do  betonu i  zapraw, kleje dla budownictwa, 
komponenty do produkcji tynków, masy klejowo-szpachlowe .

(111) 335948 (220) 2020 03 06 (210) 511128
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) seMPRe FaRBy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sTeLLa
(510), (511) 1 chemiczne środki pomocnicze dla budownictwa, a mia-
nowicie dodatki do betonu i zapraw, kleje dla budownictwa, kompo-
nenty do produkcji tynków, masy klejowo-szpachlowe, 2 farby, farby 
bakteriobójcze, impregnaty do drewna, farby podkładowe, farby wy-
pełniające, farby nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aero-
zolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, 
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, 
utrwalacze do  lakierów, zagęszczacze do  farb, preparaty zabezpie-
czające do metali, środki gruntujące dla budownictwa .

(111) 335949 (220) 2020 03 06 (210) 511129
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) hUT-TRans KaTOWICe sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hTK 1000 h
(510), (511) 6 blachy trudnościeralne hTK 1000 h .

(111) 335950 (220) 2020 03 06 (210) 511130
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) seMPRe FaRBy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PReDa
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, far-
by podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby an-
tykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, la-
kiery, lakierobejce, emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb 
i  lakierów, spoiwa do  farb, utrwalacze do  lakierów, zagęszczacze 
do farb, preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla 
budownictwa, 19 tynki syntetyczne i  mineralne, środki gruntujące 
pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zapra-
wy klejowo-szpachlowe .

(111) 335951 (220) 2020 03 06 (210) 511131
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) TeChnOLOgy gaTe POLanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COBRa
(540) 

(531) 03 .11 .01, 03 .11 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 9 kierownice do gier, joy-pady, słuchawki audio, myszki, 
klawiatury, 20 fotele dla graczy, stoły dla graczy .
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(111) 335952 (220) 2020 03 06 (210) 511132
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 25
(732) ZagOZDOn agnIesZKa agRO-POL, Bronisze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agRO-POL
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, czerwony, 
zielony
(531) 05 .05 .19, 05 .03 .20, 26 .04 .05, 25 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałatki owoco-
we, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki i surówki warzywne 
i  owocowo-warzywne świeże i  konserwowane, 30 kiełki pszeniczne 
do  celów spożywczych dla ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla 
zwierząt, świeże warzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, 
jarmuż, kabaczki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszponka, 
rukola, sałata, soczewica, szpinak, ziemniaki, świeże warzywa liściaste 
umyte i pakowane, gotowe do spożycia, nieprzetworzona komosa ryżo-
wa, rośliny, w tym zioła ogrodowe, rośliny suszone do dekoracji, nasiona 
roślin, ziarna zbóż, w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, 
w tym kompozycje świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy .

(111) 335953 (220) 2020 03 06 (210) 511133
(151) 2020 10 13 (441) 2020 05 18
(732) sUnnIngWeLL InTeRnaTIOnaL POLsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s hCZ
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 01 .01 .02, 01 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 surówki, żelazostopy, żeliwa, stal, metalowe materiały 
budowlane, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały 
metalowe do budowy torów kolejowych, przewody nieelektryczne 
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze 
drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe .

(111) 335954 (220) 2020 03 09 (210) 511136
(151) 2020 11 26 (441) 2020 08 10
(732) KRÓLICa DaWID gOLDneT, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODness
(540) 

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, brązowy, czarny, zielony, 
czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 05 .01 .20, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .18

(510), (511) 20 figurki z  drewna, figurki drewniane, dzieła sztuki 
z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dekoracje ścienne 
3D wykonane z  drewna, pojemniki drewniane, pudełka drewniane, 
regały drewniane [meble], meble ogrodowe drewniane, meble za-
wierające łóżka, altany [meble], blaty kuchenne [meble], biurka mo-
dułowe [meble], drewniane półki i stojaki [meble], elementy dzielące 
przestrzeń [meble], komody [meble], konsole [meble], konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], kwietniki [meble], kredensy [meble], lady 
robocze [meble], ławy [meble], lustra [meble], meble, meble biurowe, 
meble dla dzieci, meble do przechowywania, meble do przyczep kem-
pingowych, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do samocho-
dów kempingowych, meble do sauny, meble do wnętrz, meble domo-
we, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane 
z drewna, meble drewniane, meble kuchenne, meble łączone, meble 
łazienkowe, meble na miarę (do zabudowy), meble ogrodowe, meble 
ogrodowe wykonane z drewna, meble wielofunkcyjne, 21 drewniane 
deski do krojenia do użytku kuchennego, drewniane deski do siekania 
[utensylia], zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artyku-
ły gospodarstwa domowego, bloki na noże, deski do krojenia, deski 
do  krojenia chleba, deski do  krojenia do  kuchni, deski do  krojenia 
do użytku kuchennego, deski do krojenia kuchenne, deski do krojenia 
[kuchnia], deski do krojenia [z rowkami], deski do noży, deski do serów, 
deski drewniane do grillowania, dopasowane stojaki na papier do wy-
cierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, dopasowane uchwyty 
na  papier do  wycierania, osuszania, polerowania i  czyszczenia, do-
zowniki do serwetek, dozowniki serwetek, misy do podawania żyw-
ności, misy i miseczki, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod piwo nie z papieru 
i nie z tkanin, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, pod-
kładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych .

(111) 335955 (220) 2020 03 06 (210) 511137
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) CeDC InTeRnaTIOnaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naReWKa
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa) .

(111) 335956 (220) 2020 03 06 (210) 511152
(151) 2020 10 14 (441) 2020 06 22
(732) FaBRyKa WIeRTła BaILDOn sPÓłKa aKCyJna,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bhh
(510), (511) 7 narzędzia jako części maszyn, wiertła [części do maszyn], 
wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, wiertła z chwytem stoż-
kowym [części do  maszyn], wiertła do  płytek drukowanych [maszyny 
lub obrabiarki], wiertła ze  standardowym chwytem [części maszyn], 
wiertła o chwycie wielowypustowym [części maszyn], wiertła do wier-
cenia w  skale, przyrządy do  ustawiania wiertła [maszyny], wiertła 
ze standardowym chwytem [maszyny], wiertła centrujące stanowiące 
części maszyn, wiertła kręte do maszyn, wiertła do wiertarek elektrycz-
nych, diamentowe wiertła do maszyn, wiertła cementowe do wiertarek, 
karbidowe wiertła do  maszyn, wiertła do  maszyn górniczych, wiertła 
do  maszyn, przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła pneumatyczne, 
maszyny do  cięcia metalu, maszyny do  cięcia prętów zbrojeniowych, 
narzędzia tnące z  napędem elektrycznym, narzędzia tnące [maszyny] 
w postaci frezów, ostrza [części maszyn], ostrza do narzędzi elektrycz-
nych, przyrządy tnące będące częściami maszyn, tarcze tnące do użytku 
jako części maszyn, wałki tnące [części do maszyn], uchwyty do ostrzy 
[części maszyn], uchwyty do wkładek tnących [części do maszyn], ma-
szyny do ostrzenia wierteł, narzędzia do wiercenia obsługiwane przez 
maszyny, narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz z ma-
szynami, narzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, rozwiertaki [części 
do  maszyn], rozwiertaki [narzędzia z  napędem elektrycznym], urzą-
dzenia do chłodzenia wierteł [części do maszyn], obrabiarki i ich części, 
uchwyty do  wiertarek, otwornice, wiertarki, gwintownice [maszyny], 
frezarki, tarcze do cięcia z twardego metalu, osełki do ostrzenia, ostrzał-
ki, rozwiertaki [części do  maszyn], rozwiertaki [narzędzia z  napędem 
elektrycznym], 8 narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, wiertła [narzę-
dzia], wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertła kręte do użytku 
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wraz z narzędziami obsługiwanymi ręcznie, wiertła do narzędzi obroto-
wych [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła do muru przeznaczone 
do narzędzi ręcznych, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych 
ręcznie, wiertła do  drążenia [części narzędzi ręcznych], wiertła [części 
narzędzi ręcznych], wiertła do  wiertarek ręcznych, brzeszczoty do  pił 
[części narzędzi ręcznych], dłuta [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia 
ręczne], frezy rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], gwintownice [na-
rzędzia ręczne], kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], kątowniki nastaw-
ne [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia obrotowe do cięcia me-
talu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia skrawające [narzędzia 
ręczne], nożyce do cięcia metalu [nożyce do blachy], oprawki do wierteł 
[narzędzia ręczne], ostrza [narzędzia ręczne], ostrza [noże] do strugów, 
ostrza do  pił, pilniki [narzędzia], piły [narzędzia ręczne], przenośne 
stojaki do  wiertarek ręcznych, przyrządy do  ostrzenia, przyrządy tną-
ce [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do  wiercenia, rozwiertaki [na-
rzędzia ręczne], tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], świdry 
[narzędzia], uchwyty do  wiertarek, rozwiertaki [narzędzia ręczne], 10 
wiertła do wiertarek chirurgicznych, wiertła stomatologiczne, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i  detalicznej oraz za  pomocą Internetu towarów: 
narzędzi jako części maszyn, wierteł [części do maszyn], ostrzy [części 
maszyn], przyrządów tnących [części maszyn], tarcz tnących [części 
maszyn], narzędzi ręcznych o  napędzie ręcznym, wierteł [narzędzia], 
narzędzi skrawających [narzędzia ręczne], ręcznych narzędzi do  wier-
cenia, przyrządów tnących [narzędzia ręczne], jak również dostarczanie 
informacji handlowych o tych produktach, reklama, sporządzanie opi-
nii handlowych, przekazywanie informacji handlowych oraz doradztwo 
specjalistyczne w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, 
badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzenie indek-
sów informacji do celów handlowych i reklamowych, dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz 
planami promocyjnymi, marketing, wspieranie sprzedaży poprzez re-
klamę, promocję, doradztwo w zakresie zbytu i  zakupu, dostarczanie 
informacji handlowej i  biznesowej online w  zakresie dystrybucji, pro-
mocji, sprzedaży, odsprzedaży narzędzi jako części maszyn, wierteł 
[części do maszyn], ostrzy [części maszyn], przyrządów tnących [części 
maszyn], tarcz tnących [części maszyn], narzędzi ręcznych o napędzie 
ręcznym, wierteł [narzędzia], narzędzi skrawających [narzędzia ręczne], 
ręcznych narzędzi do  wiercenia, przyrządów tnących [narzędzia ręcz-
ne], pokazy towarów i  usług za  pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, promocja towarów i usług przez zamawianie online, prowadzenie 
wykazu informacji handlowych w Internecie, 37 wynajem wierteł, wy-
najem narzędzi, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi jako części ma-
szyn, konserwacja wierteł, konserwacja narzędzi, konserwacja narzędzi 
ręcznych, konserwacja narzędzi jako części maszyn, konserwacja urzą-
dzeń i narzędzi medycznych, naprawa narzędzi, naprawa narzędzi jako 
części maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki 
metali, udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn i narzędzi do obróbki metali, udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją wierteł oraz narzędzi .

(111) 335957 (220) 2020 03 09 (210) 511195
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) sOLaR-TeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOLaR-TeCh
(540) 

(591) czarny, żółty, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 24 .17 .01, 01 .03 .02, 01 .03 .11, 
01 .03 .13, 01 .03 .15, 07 .03 .20, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10

(510), (511) 6 metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje architek-
toniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], metalowe, okien-
ne żaluzje zwijane, żaluzje metalowe [przeznaczone na  zewnątrz], 
żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], żaluzje metalowe do użytku 
zewnętrznego, żaluzje metalowe w  postaci ukośnych deszczułek, 
żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, panele akustyczne 
metalowe, metalowe panele akustyczne do ścian, metalowe elemen-
ty fasadowe, fasady metalowe, metalowe fasady okienne, 11 żaluzje 
oświetleniowe, żaluzje do  odbijania światła, żaluzje do  regulacji 
światła, 17 panele do  izolacji akustycznej, izolacje akustyczne bu-
dynków, arkusze akustyczne, arkusze akustyczne do izolacji, ekrany 
akustyczne do izolacji .

(111) 335958 (220) 2020 03 09 (210) 511198
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) IDea MOney sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IdeaFaktor24
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły biurowe 
z  wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze, materiały dru-
kowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier do  pisania, pismo 
(wzorce) do kopiowania, przyrządy do pisania, ulotki, 35 usługi mar-
ketingowe, produkcja i  dystrybucja materiałów reklamowych, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, produkcja i  rozlepianie plakatów 
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama bil-
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, 36 analizy finansowe, 
faktoring, usługi finansowe, ściąganie należności, operacje finansowe, 
transakcje finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji 
tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, komunikacja za  po-
średnictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych, 41 usługi wy-
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, 
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, 
publikacje elektroniczne online, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji .

(111) 335959 (220) 2020 03 09 (210) 511199
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) BIOBaKT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biobaKt
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .12
(510), (511) 1 bakterie do  oczyszczania ścieków, preparaty do  bio-
logicznego oczyszczania wody, produkty chemiczne do oczyszcza-
nia ścieków, preparaty chemiczne do  oczyszczania wody, środki 
chemiczne do  oczyszczania wody stosowane w  basenach, prepa-
raty chemiczne przeznaczone do  oczyszczania wody w  basenach 
pływackich, produkty chemiczne do  oczyszczania wody w  base-
nach spa (z  możliwością pływania), preparaty zawierające bakterie 
do  oczyszczania wody, bakterie do  uzdatniania ścieków, bakterie 
do  uzdatniania wody, bakterie [inne niż do  celów medycznych lub 
weterynaryjnych], szczepionki mikrobiologiczne, inne niż do użytku 
medycznego, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów 
do nawożenia kompostu, mieszanki substancji chemicznych i mikro-
organizmów do  sterylizacji kompostu, dodatki biologiczne służące 
do przekształcania plonów w kompost, chemiczne dodatki do kom-
postu, aktywatory kompostu, środki do oddzielania tłuszczów, roz-
puszczalnikowe środki czyszczące do  usuwania tłuszczu podczas 
procesów wytwarzania, preparaty chemiczne do zapobiegania gro-
madzenia się tłuszczu w ściekach, nawozy do gleby, nawozy biolo-
giczne, nawozy organiczne .
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(111) 335960 (220) 2020 03 09 (210) 511200
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) sOLaR-TeCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sOLaR-TeCh
(540) 

(591) czarny, żółty, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 
26 .11 .10, 24 .17 .01, 07 .03 .20, 01 .03 .02, 01 .03 .11, 01 .03 .15
(510), (511) 6 metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje architek-
toniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], metalowe, okien-
ne żaluzje zwijane, żaluzje metalowe [przeznaczone na  zewnątrz], 
żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], żaluzje metalowe do użytku 
zewnętrznego, żaluzje metalowe w  postaci ukośnych deszczułek, 
żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, panele akustyczne 
metalowe, metalowe panele akustyczne do ścian, metalowe elemen-
ty fasadowe, fasady metalowe, metalowe fasady okienne, 11 żaluzje 
oświetleniowe, żaluzje do  odbijania światła, żaluzje do  regulacji 
światła, 17 panele do  izolacji akustycznej, izolacje akustyczne bu-
dynków, arkusze akustyczne, arkusze akustyczne do izolacji, ekrany 
akustyczne do izolacji  .

(111) 335961 (220) 2020 03 09 (210) 511203
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) KasPRZaK JaKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PiK sTUDIO aRChITeKCI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .01, 03 .01 .16
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architekto-
niczne w  zakresie przygotowywania planów architektonicznych, 
usługi doradcze dotyczące architektury, usługi projektowania do-
tyczące architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektonicz-
ne w zakresie projektowania budynków komercyjnych i przemysło-
wych, usługi architektoniczne w  zakresie projektowania obiektów 
biurowych, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane 
z  architekturą, dostarczanie informacji w  dziedzinie projektowania 
architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, projek-
towanie budowlane .

(111) 335962 (220) 2020 03 09 (210) 511206
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) FenIKs ReCyKLIng sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOsCIĄ, Żuków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FenIKs ReCyKLIng
(510), (511) 40 utylizacja odpadów i surowców wtórnych, niszczenie 
odpadów  .

(111) 335963 (220) 2020 03 09 (210) 511211
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 27
(732) PeLLOWsKI gRZegORZ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1922 PeLLOWsKI

(540) 

(591) brązowy
(531) 08 .01 .25, 24 .09 .02, 24 .09 .03, 24 .09 .05, 24 .09 .07, 27 .05 .01, 
27 .05 .09, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 29 .01 .07, 29 .01 .11
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, cukiernicze, lody .

(111) 335964 (220) 2020 03 09 (210) 511217
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) PeLLOWsKI gRZegORZ, gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1922 PeLLOWsKI Piekarnia-Cukiernia
(540) 

(591) brązowy
(531) 29 .01 .07, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .07 .01, 
27 .07 .11, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 24 .09 .02, 24 .09 .03, 
24 .09 .05, 24 .09 .07, 08 .01 .25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, cukiernicze, lody .

(111) 335965 (220) 2020 03 09 (210) 511218
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) saLeReK słaWOMIR, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P3 Probiominerał sUPLeMenT DIeTy ms
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26 .03 .05, 26 .03 .06, 26 .03 .07, 26 .03 .11, 26 .03 .18, 26 .04 .22, 
26 .03 .22, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 kremy, odżyw-
ki, balsamy, kosmetyki na bazie probiominerałów, 5 probiominerały, 
preparaty z probiominerałami dla celów medycznych .

(111) 335966 (220) 2020 03 09 (210) 511219
(151) 2020 10 12 (441) 2020 03 30
(732) enDORFIna eVenTs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enDORFIna events
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
mowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów 
w działalności artystycznej, impresariat w działalności artystycznej, 
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie 
wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów [ulotki, prospekty, druki, prób-
ki], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeń reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i  sponso-
rowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i  sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, organizacja wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
41 organizowanie i  obsługa konferencji, organizowanie i  obsługa 
kongresów, organizowanie balów, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie i  prowadzenie zjazdów, organizowanie 
i prowadzenie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy, organiza-
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, produkcja filmów innych 
niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozryw-
ka [widowiska], organizowanie i obsługa zjazdów .

(111) 335967 (220) 2020 03 09 (210) 511220
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 14
(732) saLeReK słaWOMIR, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P3 Probiominerał sUPLeMenT DIeTy
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .03 .06, 26 .03 .07, 26 .03 .17, 26 .03 .22, 
27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 kremy, odżyw-
ki, balsamy, kosmetyki na bazie probiominerałów, 5 probiominerały, 
preparaty z probiominerałami dla celów medycznych .

(111) 335968 (220) 2020 03 09 (210) 511221
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) sTOWaRZysZenIe sOCIOs WIsła KRaKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiślackie
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, chustki [apaszki], 
czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], kamizelki, koszule, ko-

szule z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki [odzież], nakrycia głowy, 
obuwie, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, wyprawki dzie-
cięce [odzież], 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 
napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne, napoje na  bazie owoców 
lub warzyw, piwo, soki, woda [napoje], 41 fotografia, fotoreportaże, 
kultura fizyczna, organizowanie balów, organizowanie i  prowadze-
nie forów edukacyjnych z  udziałem osób, organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, organizowanie zawodów sportowych, planowa-
nie przyjęć [rozrywka], publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usłu-
gi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie 
stadionów, wystawianie spektakli na żywo .

(111) 335969 (220) 2020 03 09 (210) 511224
(151) 2020 10 09 (441) 2020 04 20
(732) IDea MOney sPÓłKa aKCyJna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IdeaFaktor
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły biurowe 
z  wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze, materiały dru-
kowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier do  pisania, pismo 
(wzorce) do kopiowania, przyrządy do pisania, ulotki, 35 usługi mar-
ketingowe, produkcja i  dystrybucja materiałów reklamowych, dys-
trybucja ogłoszeń reklamowych, produkcja i  rozlepianie plakatów 
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama bil-
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, 36 analizy finansowe, 
faktoring, usługi finansowe, ściąganie należności, operacje finansowe, 
transakcje finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji 
tekstowej i  obrazowej za  pomocą komputera, komunikacja za  po-
średnictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych, 41 usługi wy-
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, 
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, 
publikacje elektroniczne online, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji .

(111) 335970 (220) 2020 03 09 (210) 511227
(151) 2020 10 10 (441) 2020 05 25
(732) nOVa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Żarów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Regent
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulko-
we, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze, 
18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy, torby 
podróżne, torby, portmonetki, etui na dokumenty, etui na karty .

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) 000328 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 021363 (180) 2031 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 021364 (180) 2031 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 021795 (180) 2031 08 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 042623 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 042624 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 042722 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 050417 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
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(111) 050418 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 050484 (180) 2031 03 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 058580 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 058694 (180) 2031 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 058775 (180) 2031 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 058777 (180) 2031 08 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 058892 (180) 2031 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 058895 (180) 2031 05 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 058897 (180) 2031 05 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 059048 (180) 2031 11 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 059049 (180) 2031 11 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 069728 (180) 2030 07 11 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 3: wyroby perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, środki do 
pielęgnacji ciała i urody; 18: skóra 
i imitacje skóry oraz wyroby z tych 
materiałów, skórki futrzane, kufry 
i walizki, parasole przeciwdesz-
czowe i przeciwsłoneczne oraz 
laski .

(111) 070724 (180) 2031 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 071274 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 072071 (180) 2031 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 072348 (180) 2031 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 072364 (180) 2031 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 072365 (180) 2031 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 072408 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 072409 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 072410 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 072411 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 072553 (180) 2031 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 072567 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 072678 (180) 2031 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 072900 (180) 2031 05 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 073353 (180) 2031 05 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 073656 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 073657 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 073660 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 073715 (180) 2031 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 073829 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 073830 (180) 2031 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 074574 (180) 2031 01 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 074590 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 074646 (180) 2031 06 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 074670 (180) 2031 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 074733 (180) 2031 08 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 079591 (180) 2031 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 083537 (180) 2031 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 135793 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 143151 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 151216 (180) 2020 04 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 155340 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 155354 (180) 2031 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 155725 (180) 2031 03 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 156574 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 156629 (180) 2030 11 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 156999 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 157350 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 157458 (180) 2030 11 18 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 23: przędza i nici ba-
wełniane, jedwabne, jutowe, 
kauczukowe, kokosowe, konop-
ne, lniane, elastyczne, z włókna 
sztucznego, wełniane, ze sztucz-
nego jedwabiu, nici złote i srebr-
ne do haftowania; 24: tkaniny 
sztuczne i naturalne, dzianiny, 
dżersej, tkaniny elastyczne, wy-

roby z tkanin sztucznych i natu-
ralnych, kordonki, tkaniny tryko-
towe, substytuty tkanin, uchwyty 
do zasłon z materiałów tekstyl-
nych; 26: artykuły pasmanteryjne 
w szczególności: agrafki, błyskot-
ki do ubrań, blaszki (mika), cekiny, 
frędzle, guziki, galony, haftki, ha-
fty, igły do szycia, igielniki, kokar-
dy, klamry, koraliki, karabińczyki, 
lamówki, łaty, naparstki, napy, 
pompony, poduszki do szpilek, 
poduszki do odzieży, paski, szelki, 
szydła, szpilki sprzączki, sznurki, 
taśmy elastyczne, taśmy pasman-
teryjne, taśmy samoprzylepne, 
taśmy haftowane, wstążki, zamki 
błyskawiczne .

(111) 157763 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 157892 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 3: dezodoranty, kosme-
tyki do opalania, kremy kosme-
tyczne, maści do celów kosme-
tycznych, mleczko kosmetyczne, 
pomadki do ust, preparaty do 
demakijażu, preparaty do gole-
nia, preparaty kosmetyczne i ko-
smetyki, preparaty do pielęgna-
cji skóry, szampony, szminki do 
make-up, środki do pielęgnacji 
ust, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna; 5: 
zioła lecznicze, herbaty lecznicze 
z ziół, środki do celów medycz-
nych, w tym środki przeciwbólo-
we i uspakajające, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych .

(111) 158157 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 158179 (180) 2031 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 158891 (180) 2031 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 159020 (180) 2031 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 159021 (180) 2031 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 159022 (180) 2031 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 159023 (180) 2031 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 159122 (180) 2031 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 159511 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 3: dezodoranty, kosme-
tyki do opalania, kremy kosme-
tyczne, maści do celów kosme-
tycznych, mleczka kosmetyczne, 
pomadki do ust, preparaty do 
demakijażu, preparaty do gole-
nia, preparaty kosmetyczne i ko-
smetyki, preparaty do pielęgna-
cji skóry, szampony, szminki do 
make-up, środki do pielęgnacji 
ust, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, wazelina kosmetyczna; 5: 
zioła lecznicze, herbaty lecznicze 
z ziół, środki do celów medycz-
nych, w tym środki przeciwbólo-
we i uspakajające, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych .

(111) 159524 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 159537 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 159538 (180) 2031 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 160070 (180) 2031 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 160203 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
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(111) 160544 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 160589 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 161374 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 161378 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 161448 (180) 2031 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 162530 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 162531 (180) 2032 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 162580 (180) 2031 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 163089 (180) 2031 02 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 163880 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 164288 (180) 2031 03 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 164945 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 165361 (180) 2030 09 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 170365 (180) 2031 08 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 178286 (180) 2031 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 183611 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 186184 (180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 188329 (180) 2031 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 227744 (180) 2028 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 229361 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 238580 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 238668 (180) 2030 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 241323 (180) 2030 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 242573 (180) 2030 09 27 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 25: czapki, kapelusze, 
berety, kominiarki i inne nakrycia 
głowy, daszki doczapek, dasz-
ki przeciwsłoneczne na czoło, 
chusty, mantyle, turbany, woalki, 
opaski na głowę, nauszniki, sza-
liki, rękawiczki, stroje na maska-
radę,ubiory wierzchnie, bielizna, 
ubiory sportowe, stroje plażowe 
obuwie .

(111) 243079 (180) 2030 07 01 Prawo przedłużono w części 
dla towarów: 9: magnetyczne i 
optyczne nośniki danych, dyski 
kompaktowe audio - video, w 
tym płyty CD i DVD, kasety vi-
deo, płyty fonograficzne, taśmy 
magnetyczne; 41: usługi w za-
kresie organizowania i obsługi 
imprez artystycznych i dyskotek, 
informacji o imprezach artystycz-
nych, komponowania utworów 
muzycznych, wypożyczania na-
grań dźwiękowych, nagrywania 
filmów, muzyki, usługi w zakresie 
organizowania spektakli i wido-
wisk z dziedziny kultury i rozryw-
ki, usługi z rozrywki telewizyjnej i 
radiowej, usługi w zakresie orga-
nizowania rekreacji, wypoczynku, 
imprez sportowych .

(111) 243351 (180) 2031 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 243352 (180) 2031 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 244855 (180) 2030 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 245513 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 245581 (180) 2029 10 09 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 34: cygara, cygaretki, 
papierosy, przybory dla palaczy, 
wyroby tytoniowe, zapałki, cy-
garniczki; 35: badanie rynku, or-
ganizowanie działalności gospo-
darczej, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, 
reklamy, publikowanie teksów 
reklamowych, reklamy kore-

spondencyjne, reklamy prasowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewi-
zyjne, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, sprzedaż towarów 
wskazanych w wykazie towarów; 
39: magazynowanie, spedycja, 
składowanie, dostarczanie towa-
rów wskazanych w wykazie .

(111) 245907 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 245908 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 246132 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246133 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246134 (180) 2030 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 246200 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 246201 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 246637 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 246913 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 247167 (180) 2031 03 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 247240 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 247276 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 247435 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 247439 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 247440 (180) 2031 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 247678 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247679 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 247715 (180) 2031 03 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 247787 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 248119 (180) 2031 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 248138 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 248165 (180) 2031 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 248265 (180) 2031 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 248354 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 248355 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 248357 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 248363 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248364 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248365 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248400 (180) 2031 02 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 248430 (180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 248613 (180) 2031 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 248740 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 248741 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 248742 (180) 2030 12 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 248746 (180) 2031 02 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 248914 (180) 2031 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 248915 (180) 2031 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 248916 (180) 2031 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 249068 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249069 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249270 (180) 2031 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 249271 (180) 2031 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 249429 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 249445 (180) 2031 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 249446 (180) 2031 03 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 249584 (180) 2031 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 249631 (180) 2031 04 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 249946 (180) 2031 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 249952 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249953 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249954 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249955 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249956 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249986 (180) 2031 04 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 250094 (180) 2031 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 250116 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 250370 (180) 2031 08 01 Prawo przedłużono w całości
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(111) 250510 (180) 2031 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 250685 (180) 2031 06 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 250729 (180) 2031 08 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 250807 (180) 2031 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 250834 (180) 2031 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 251116 (180) 2031 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 251252 (180) 2031 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 251275 (180) 2031 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 251311 (180) 2031 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 251391 (180) 2031 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 251450 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 251451 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 251511 (180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 251519 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 251822 (180) 2031 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 251823 (180) 2031 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 252697 (180) 2031 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 253466 (180) 2031 02 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 253724 (180) 2031 03 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 253758 (180) 2031 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 253765 (180) 2031 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 254733 (180) 2031 09 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 255418 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 255596 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 256050 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 256386 (180) 2031 12 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 256432 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 258424 (180) 2031 04 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 259122 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 259321 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 259507 (180) 2031 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 262026 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 263866 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 264171 (180) 2031 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 266095 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 269717 (180) 2031 02 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 273206 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 273207 (180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 273612 (180) 2031 05 10 Prawo przedłużono w części dla 

towarów: 43: restauracje, kafete-
rie bufety, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produk-
tami, transportem .

(111) 316646 (180) 2031 02 15 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) 416555 22/2013
(210) 440810 15/2015
(210) 440812 15/2015
(210) 441152 15/2015
(210) 441923 17/2015
(210) 443463 20/2015
(210) 443488 20/2015
(210) 444873 22/2015
(210) 446853 26/2015
(210) 447745 1/2016

(210) 462720 25/2016
(210) 470407 ZT23/2017
(210) 474881 ZT43/2017
(210) 480895 ZT07/2018
(210) 500235 U
(210) 502201 U
(210) 502248 U
(210) 503523 U
(210) 503828 U
(210) 504771 U

(210) 504773 U
(210) 507230 U
(210) 510420 U
(210) 510422 U
(210) 512236 U
(210) 512298 U
(210) 512939 U
(210) 514564 U
(210) 514737 U
(210) 515094 U
(210) 515146 U
(210) 515485 U

(210) 515509 U
(210) 515528 U
(210) 515844 U
(210) 515845 U
(210) 515847 U
(210) 516293 U
(210) 517360 U
(210) 517415 U
(210) 517492 U
(210) 517493 U
(210) 519747 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) 510321 U
(210) 516957 U
(210) 517751 U
(210) 518312 U
(210) 518744 U
(210) 518773 U
(210) 518778 U
(210) 518840 U
(210) 518843 U
(210) 518867 U
(210) 519056 U
(210) 519088 U
(210) 519283 U
(210) 519712 U
(210) 519722 U
(210) 520096 U
(210) 520150 U
(210) 520152 U
(210) 520225 U

(210) 520248 U
(210) 520426 U
(210) 521848 U
(210) 521899 U
(210) 522027 U
(210) 522028 U
(210) 522412 U
(210) 522658 U
(210) 522677 U
(210) 522851 U
(210) 447153 26/2015
(210) 472933 U
(210) 509087 U
(210) 511936 ZT28/2020
(210) 515131 ZT43/2020
(210) 515850 ZT33/2020
(210) 519007 U
(210) 520394 U

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 247076 (141) 2020 07 16 Prawo wygasło w całości .

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) 299954 12/2017 08 .01 .2021 
na podstawie art . 156 § 1 pkt 4, w związku z art . 158 § 1 Kodeksu po-
stępowania administracyjnego – dalej k .p .a . (tekst jednolity: Dz . U . 
2016 r . poz . 23), w związku z art . 252 ustawy Prawo własności prze-
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mysłowej z  dnia 30 czerwca 2000r . – dalej Pwp (Dz .U . 2013 .1410) 
oraz art . 2 ust . 1 ustawy z  11 września 2015 r . o  zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej (Dz . U . 2015 .1615), Urząd Paten-
towy RP stwierdza nieważność decyzji z  dnia 17 sierpnia 2017 r .  
o udzieleniu prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towaro-
wy dr barbara time to eat healthy, zgłoszony w dniu 22-09-2014 r ., 
pod numerem Z .433691, na rzecz QUanTUM sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań, Polska .

(111) 145680 12/2003 2021 01 11 
sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 04 .07 .2003 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 179639 07/2020 2020 12 21 
sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 20 .01 .2020 r . 
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy .

(111) 181241 07/2020 2020 12 21 
sprostowano oczywistą omyłkę w  decyzji z  dnia 20 .01 .2020 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) 047577 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La PLaIne saInT De-
nIs, Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 051328 a . Wykreślono: aVenTIs PhaRMa s .a ., anTOny, 
Francja; Wpisano: sanofi Mature IP , Paryż, Francja . 

(111) 054081 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 054081 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 055113 a . Wykreślono: IngeRsOLL-RanD COMPany, 
Davidson, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Ingersoll-Rand 
Industrial U .s ., Inc ., Davidson, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 058382 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Polonijno-Za-
graniczne „stanmark” Mark Kubik, Kraków, Polska; Wpisano: MaRK 
KUBIK sTanMaRK, Kraków, Polska 123003664 . 

(111) 058383 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Polonijno-Za-
graniczne „stanmark” Mark Kubik, Kraków, Polska; Wpisano: KUBIK 
MaRK sTanMaRK, Kraków, Polska 123003664 . 

(111) 058403 a . Wykreślono: IngeRsOLL-RanD COMPany, 
DaVIDsOn, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Ingersoll-Rand 
Industrial U .s ., Inc ., Davidson, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 059762 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La PLaIne saInT DenIs,  
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 064142 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 069927 a . Wykreślono: MeTsÄ TIssUe OyJ, esPOO, Fin-
landia; Wpisano: keeeper tableware gmbh, stemwede, niemcy . 

(111) 069951 a . Wykreślono: aDOBe sysTeMs InCORPORa-
TeD a DeLaWaRe CORPORaTIOn, san JOse, Kalifornia, stany Zjed-
noczone ameryki; Wpisano: aDOBe InC ., san Jose, stany Zjedno-
czone ameryki . 

(111) 069952 a . Wykreślono: aDOBe sysTeMs InCORPORa-
TeD a DeLaWaRe CORPORaTIOn, san JOse, Kalifornia, stany Zjed-
noczone ameryki; Wpisano: aDOBe InC ., san Jose, stany Zjedno-
czone ameryki . 

(111) 069953 a . Wykreślono: aDOBe sysTeMs InCORPORa-
TeD a DeLaWaRe CORPORaTIOn, san JOse, Kalifornia, stany Zjed-
noczone ameryki; Wpisano: aDOBe InC ., san Jose, stany Zjedno-
czone ameryki . 

(111) 074119 a . Wykreślono: BOse sChWeIZ hOLDIngs 
gMBh, Zug, szwajcaria; Wpisano: Bose Products B .V ., Rotterdam, 
holandia . 

(111) 084410 a . Wykreślono: nOVaRTIs ag, BaseL, szwajca-
ria; Wpisano: alcon Inc ., Fribourg, szwajcaria . 

(111) 090560 a . Wykreślono: aDOBe sysTeMs InCORPORa-
TeD a DeLaWaRe CORPORaTIOn, san JOse, Kalifornia, stany Zjed-
noczone ameryki; Wpisano: aDOBe InC ., san Jose, stany Zjedno-
czone ameryki . 

(111) 096193 a . Wykreślono: InLIne POLanD spółka z o . o . j . v ., 
Poznań, Polska; Wpisano: InLIne POLanD sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Murowana goślina, Polska 630529098 . 

(111) 103919 a . Wykreślono: nOVaRTIs ag, BaZyLea, szwaj-
caria; Wpisano: gsK Consumer healtcare s .a ., Prangins, szwajcaria . 

(111) 108474 a . Wykreślono: VInPOL Toruńskie Piwnice Win 
spółka z o .o ., Toruń, Polska; Wpisano: VInPOL sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 . 

(111) 108474 a . Wykreślono: VInPOL sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795; Wpisano: 
henKeLL & CO . VInPOL POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 . 

(111) 108474 a . Wykreślono: henKeLL & CO . VInPOL POLsKa 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 
870500795; Wpisano: henKeLL & CO . POLsKa sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 . 

(111) 108474 a . Wykreślono: henKeLL & CO . POLsKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795; 
Wpisano: henKeLL FReIXeneT POLsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 . 

(111) 109185 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany; 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 109185 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 110599 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 110599 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 
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(111) 110883 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 110883 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 112912 a . Wykreślono: IngeRsOLL-RanD COMPany, 
Davidson, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: Ingersoll-Rand 
Industrial U .s ., Inc ., Davidson, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 114631 a . Wykreślono: Plewiński Zbigniew Wytwórnia 
Pasz PIasT, Ostrów Wlkp ., Polska; Wpisano: BaRBaRa genOWeFa 
PLeWIŃsKa, Ociąż, Polska; KaTaRZyna MaRIa nOWaK-PLeWIŃ-
sKa, Ociąż, Polska . 

(111) 114631 a . Wykreślono: KaTaRZyna MaRIa nOWaK-
-PLeWIŃsKa, Ociąż, Polska; BaRBaRa genOWeFa PLeWIŃsKa, 
Ociąż, Polska; Wpisano: KaTaRZyna MaRIa nOWaK-PLeWIŃsKa, 
Ociąż, Polska; BaRBaRa genOWeFa PLeWIŃsKa, Ociąż, Polska; 
aDaM FRanCIsZeK PLeWIŃsKI, Lewkowiec, Polska; MaTeUsZ Jan 
PLeWIŃsKI, Lewkowiec, Polska . 

(111) 114631 a . Wykreślono: KaTaRZyna MaRIa nOWaK-
-PLeWIŃsKa, Ociąż, Polska; BaRBaRa genOWeFa PLeWIŃsKa, 
Ociąż, Polska; aDaM FRanCIsZeK PLeWIŃsKI, Lewkowiec, Polska; 
MaTeUsZ Jan PLeWIŃsKI, Lewkowiec, Polska; Wpisano: PIasT Pa-
sZe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lewko-
wiec, Polska 302076386 . 

(111) 115024 a . Wykreślono: FeDeRaL-MOgUL IgnITIOn COM-
Pany, sOUThFIeLD, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: FeDe-
RaL-MOgUL IgnITIOn LLC, southfield, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 117563 a . Wykreślono: InLIne POLanD spółka z  o . o ., 
Poznań, Polska; Wpisano: InLIne POLanD sPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Murowana goślina, Polska 630529098 . 

(111) 118737 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo - Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 118738 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 119045 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 121174 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs 
s .a ., ateny, grecja . 

(111) 121619 D . Wykreślono: ,W  dniu 7 października 2019 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów pod 
pozycja 2625186 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R-121619 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących MBanK sPÓłKa aKCyJna z siedzibą w War-
szawie wobec PROseRVICe FInTeVO sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie’’ . 

(111) 123172 a . Wykreślono: FeDeRaL-MOgUL IgnITIOn COM-
Pany, sOUThFIeLD, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: FeDe-
RaL-MOgUL IgnITIOn LLC, southfield, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 123773 a . Wykreślono: aRKUs & ROMeT gROUP spółka 
z  o .o ., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMeT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712 . 

(111) 130228 a . Wykreślono: MaTeRIały BUDOWLane sTĘ-
PIŃsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Wro-
cław, Polska 930264667; Wpisano: MBs sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 

ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Wrocław, Pol-
ska 385011040 . 

(111) 133214 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 133214 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 139535 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 140824 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 141623 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 150422 a . Wykreślono: Janusz Kasztelewicz, gospodar-
stwo Pasieczne „sądecki Bartnik” a  i  J Kasztelewicz, stróże, Polska; 
Wpisano: gOsPODaRsTWO PasIeCZne „sĄDeCKI BaRTnIK” sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, stróże, Polska 362203984 . 

(111) 152195 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .ns-Rej .Za 3602/16/640) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2505787 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-152195 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka 
akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec „asa” spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w głubczycach” . 

(111) 154684 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) LI-
MITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 155852 a . Wykreślono: n .V . sUMaTRa TOBaCCO TRa-
DIng COMPany, sUMaTeRa UTaRa, Indonezja; Wpisano: PT sUMa-
TRa TOBaCCO TRaDIng COMPany, Pematang siantar, Indonezja . 

(111) 157201 a . Wykreślono: Zakład energoelektroniki 
TWeRD Michał Twerd, Toruń, Polska; Wpisano: ZaKłaD eneRgO-
eLeKTROnIKI TWeRD sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Toruń, Polska 380968365 . 

(111) 157225 a . Wykreślono: PPg Polifarb Cieszyn s .a ., Cie-
szyn, Polska 070409810; Wpisano: PPg CIesZyn sPÓłKa aKCyJna, 
Cieszyn, Polska 070409810 . 

(111) 157226 a . Wykreślono: PPg Polifarb Cieszyn s .a ., Cie-
szyn, Polska 070409810; Wpisano: PPg CIesZyn sPÓłKa aKCyJna, 
Cieszyn, Polska 070409810 . 

(111) 157825 a . Wykreślono: Zakład Produkcyjno handlowo 
Usługowy IneX Krzysztof stuglik, Józef stuglik spółka Jawna, 32-124 
Klecza górna Klecza Dolna 148, Polska 070410522; Wpisano: ZaKłaD 
PRODUKCyJnO-hanDLOWO-UsłUgOWy „IneX” sPÓłKa Z OgRa-
nICZOna ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Inwałd, Polska 070410522 . 

(111) 159149 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 163560 a . Wykreślono: aRKUs & ROMeT gROUP spółka 
z  o .o ., Podgrodzie, Polska; Wpisano: ROMeT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 180040712 . 

(111) 166105 a . Wykreślono: PPg Polifarb Cieszyn s .a ., Cie-
szyn, Polska 070409810; Wpisano: PPg CIesZyn sPÓłKa aKCyJna, 
Cieszyn, Polska 070409810 . 
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(111) 166432 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) LI-
MITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 169949 a . Wykreślono: „OsKaR InTeRnaTIOnaL TRa-
DIng” spółka z  o .o ., Warszawa, Polska 012836752; Wpisano: VIVI 
POLsKa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓł-
Ka KOManDyTOWa, Książenice, Polska 146819304 . 

(111) 172762 a . Wykreślono: „TM InVesTMenT” sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
180632944; Wpisano: ŚnIeŻKa TRaDe OF COLOURs sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944 . 

(111) 173901 a . Wykreślono: „OsKaR InTeRnaTIOnaL TRa-
DIng” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Pol-
ska 012836752; Wpisano: VIVI POLsKa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Książenice, Pol-
ska 146819304 . 

(111) 176215 D . Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 12 maja 
2020 r . (sygn . akt: I ns 269/20)sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział 
Cywilny udzielił zabezpieczenia roszczenia dla Philipusa Kouden-
burga zamieszkałego w  łodzi poprzez wpisanie w  rejestrze zna-
ków towarowych ostrzeżenia dotyczącego prawa ochronnego 
udzielonego na znak towarowy o numerze R .176215 udzielonego 
na rzecz Doroty Koudenburg-grzelak prowadzącej działalność go-
spodarczą pod nazwą firma „Duledo” .   

(111) 178964 a . Wykreślono: TM InVesTMenT sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
180632944; Wpisano: ŚnIeŻKa TRaDe OF COLOURs sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
180632944 . 

(111) 184147 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .ns-Rej .Za 3605/16/843) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2506045 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184147 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka 
akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec „asa” spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w głubczycach” . 

(111) 185364 D . Wykreślono: ,,W  dniu 21 września 2016 r . 
postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WR .VII .ns-Rej .Za 3595/16/631) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycja 2505774 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-185364 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec ,,asa’’ spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w głubczycach’’ . 

(111) 185366 D . Wykreślono: ,,W  dniu 21 września 2016 r . 
postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WR .VII .ns-Rej .Za 3601/16/239) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycja 2505772 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-185366 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec ,,asa’’ spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w głubczycach’’ . 

(111) 186290 D . Wykreślono: „W  dniu 27 września 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  4771/18/664) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2584898 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-186290 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) 188326 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 191784 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .ns-Rej .Za 3594/16/230) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2505785 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-191784 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka 
akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec „asa” spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w głubczycach .” 

(111) 192142 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 192142 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 192386 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 192387 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 192388 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 193506 a . Wykreślono: „aRKUs & ROMeT gROUP” sp . 
z  o .o ., Podgrodzie, Polska 180040712; Wpisano: ROMeT sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 
180040712 . 

(111) 193507 a . Wykreślono: „aRKUs & ROMeT gROUP” sp . 
z  o .o ., Podgrodzie, Polska 180040712; Wpisano: ROMeT sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Podgrodzie, Polska 
180040712 . 

(111) 193814 a . Wykreślono: CIeCh saRZyna sPÓłKa aKCyJ-
na, nowa sarzyna, Polska 000042352; Wpisano: UnIFLOR sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ , słubice, Polska 
386840420 . 

(111) 194581 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) LI-
MITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 197504 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 197505 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 197748 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 205921 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania 011514615; Wpisano: gR . 
saRanTIs s .a ., ateny, grecja . 

(111) 205922 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania 011514615; Wpisano: gR . 
saRanTIs s .a ., ateny, grecja . 

(111) 208864 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
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szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 208865 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 209836 a . Wykreślono: gT gLOBaL TRaDeMaRKs sa, 
Martigny, szwajcaria; Wpisano: sTeInPOL CenTRaL seRVICes 
sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ , Rzepin, Polska 
933008924 . 

(111) 211741 a . Wykreślono: Jag-eXPORT s .C . Jacek glapa, 
Izabela Rzeźniczak, Konopnica, Polska 100375719; Wpisano: Jag-
-eXPORT s .C . anna gLaPa, IZaBeLa RZeŹnICZaK, Konopnica, 
Polska 100375719 . 

(111) 213486 a . Wykreślono: BRUK-BeT IP sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nieciecza, Polska 363728795; 
Wpisano: BRUK-BeT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, nieciecza, Polska 180188969 . 

(111) 214358 D . Wpisano: „W dniu 24 lutego 2021 r . na podsta-
wie postanowienia sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KR .VII .ns-Rej .Za  1252/21/685) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2672641 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-214358 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBank spółka akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec alicantee spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie” . 

(111) 214775 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 214776 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 223349 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
eVansVILLe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MeaD JOhn-
sOn & COMPany, LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 223349 a . Wykreślono: MeaD JOhnsOn & COMPany, 
LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: MJn U .s . 
hOLDIngs LLC, evansville, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 228991 a . Wykreślono: CReaTOn POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olkusz, Polska 
811145245; Wpisano: sInIaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 001412101 . 

(111) 229624 a . Wykreślono: RMg:BLaCK CaT LIMITeD, LOn-
Dyn, Wielka Brytania; Wpisano: WPP 2005 Limited, Londyn, Wielka 
Brytania . 

(111) 229991 a . Wykreślono: nOVaRTIs ag, BaseL, szwajcaria;  
Wpisano: alcon Inc ., Fribourg, szwajcaria . 

(111) 230028 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania 011514615; Wpisano: gR . 
saRanTIs s .a ., ateny, grecja . 

(111) 230394 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 231458 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 233646 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 233647 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs sPÓłKa 
aKCyJna sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 
015585664; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307  . 

(111) 233648 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs sPÓłKa 
aKCyJna sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 
015585664; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307  . 

(111) 233983 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 235408 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 235827 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 237322 a . Wykreślono: TaTa gLOBaL BeVeRages gB 
LIMITeD, UXBRIDge, Wielka Brytania; Wpisano: TaTa COnsUMeR 
PRODUCTs gB LIMITeD, greenford, Wielka Brytania . 

(111) 239512 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs sPÓłKa 
aKCyJna sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 
015585664; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 239612 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRyBU-
CJa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 240275 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania 011514615; Wpisano: gR . 
saRanTIs s .a ., ateny, grecja . 

(111) 240276 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania 011514615; Wpisano: gR . 
saRanTIs s .a ., ateny, grecja . 

(111) 240502 a . Wykreślono: anIMeX-anIMPOL sF sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 . 

(111) 240504 a . Wykreślono: anIMeX-anIMPOL sF sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: anIMeX FOODs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 . 

(111) 241657 a . Wykreślono: PZ CUssOns Polska spółka ak-
cyjna, Warszawa, Polska 017471692; Wpisano: gR . saRanTIs s .a ., 
ateny, grecja . 

(111) 241822 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 241836 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-handlowe eVeLIne COsMeTICs Piotr hubert Kasprzycki, Lesz-
nowola, Polska; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 
142738307 . 
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(111) 241838 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRyBU-
CJa sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 242892 a . Wykreślono: CaRTIs Michał Tołkacz, łódź, 
Polska 472013451; Wpisano: MIChał TOłKaCZ, łódź, Polska 
472013451 . 

(111) 243221 a . Wykreślono: enTROnIC Paweł Zdunko, Bia-
łystok, Polska 200214054; Wpisano: aLFaLUX Paweł Zdunko, Cho-
roszcz, Polska 200214054 . 

(111) 243303 a . Wykreślono: CTO spółka z  ograniczoną od-
powiedzialnością, łódź, Polska; Wpisano: CTO KLeCZKa sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTO-
Wa, łódź, Polska . 

(111)243314  a . Wykreślono: TaTa gLOBaL BeVeRages gB 
LIMITeD, UXBRIDge, Wielka Brytania; Wpisano: TaTa COnsUMeR 
PRODUCTs gB LIMITeD, greenford, Wielka Brytania . 

(111) 243654 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 243709 a . Wykreślono: CReaTOn POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olkusz, Polska 
811145245; Wpisano: sInIaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 001412101 . 

(111) 243710 a . Wykreślono: CReaTOn POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olkusz, Polska 
811145245; Wpisano: sInIaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 001412101 . 

(111) 243924 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307  . 

(111) 243925 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 243927 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 244847 a . Wykreślono: ZPhU IneX K . sTUgLIK, J . sTU-
gLIK sPÓłKa JaWna, Klecza Dolna, Polska 070410522; Wpisano: 
ZaKłaD PRODUKCyJnO-hanDLOWO-UsłUgOWy „IneX” sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOna ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Inwałd, Polska 
070410522 . 

(111) 245038 a . Wykreślono: ZaKłaDy MIĘsne PeKLIMaR 
sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Umienino-łubki, Polska 140846346; Wpisano: Za-
KłaDy MIĘsne PeKLIMaR 2 sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Umienino-łubki, Polska 140846346  . 

(111) 245129 a . Wykreślono: gOsPODaRsTWO PasIeCZne 
„sĄDeCKI BaRTnIK” Kasztelewicz a&J Kasztelewicz Janusz, stróże, 
Polska 490072600; Wpisano: gOsPODaRsTWO PasIeCZne „sĄ-
DeCKI BaRTnIK” sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, stróże, Polska 362203984 . 

(111) 245235 a . Wykreślono: aLBReChT ROBeRT IKa, Poznań, 
Polska 631184655; Wpisano: IKa aRLeTa aLBReChT, ROBeRT aL-
BReChT sPÓłKa JaWna, Plewiska, Polska 382978729 . 

(111) 245238 a . Wykreślono: aUgUsTO-sOPeL JaBłOŃsCy 
sPÓłKa JaWna, Kalisz, Polska 250487050; Wpisano: aUgUsTO-
-sOPeL JaBłOŃsCy sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Kalisz, Polska 250487050 . 

(111) 245443 a . Wykreślono: „OLeOFaRM” spółka Cywilna 
Marek Chrzanowski, Leszek stanecki, Pietrzykowice, Polska; Wpisa-
no: OLeOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
, Wrocław, Polska 932802258 . 

(111) 245444 a . Wykreślono: „OLeOFaRM” spółka Cywilna 
Marek Chrzanowski, Leszek stanecki, Pietrzykowice, Polska; Wpisa-
no: OLeOFaRM sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Wrocław, Polska 932802258 . 

(111) 245552 a . Wykreślono: Przedsiębiorstwo handlowe aR-
CeR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 
010259530; Wpisano: aRCeR sPÓłKa aKCyJna, Warszawa, Polska 
010259530 . 

(111) 245987 a . Wykreślono: IFORMaT sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142447308; 
Wpisano: esTaTe sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 142447308 . 

(111) 246280 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na  podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WR .VII .ns-Rej .Za 3598/16/834) wpisano do Reje-
stru Zastawów pod pozycją 2505770 zastaw rejestrowy na prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246280 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących Ing Bank Śląski spółka 
akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec „asa” spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w głubczycach” . 

(111) 246334 a . Wykreślono: aLBReChT ROBeRT IKa, Poznań, 
Polska 631184655; Wpisano: IKa aRLeTa aLBReChT, ROBeRT aL-
BReChT sPÓłKa JaWna, Plewiska, Polska 382978729 . 

(111) 246335 a . Wykreślono: aLBReChT ROBeRT IKa, Poznań, 
Polska 631184655; Wpisano: IKa aRLeTa aLBReChT, ROBeRT aL-
BReChT sPÓłKa JaWna, Plewiska, Polska 382978729 . 

(111) 246438 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs DysTRy-
BUCJa sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa 
KOManDyTOWa, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BeaU-
Ty BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 247894 a . Wykreślono: R . g . Ray CORPORaTIOn, BUFFa-
LO gROVe, stany Zjednoczone ameryki; Wpisano: R . g . Ray COR-
PORaTIOn, auburn hills, stany Zjednoczone ameryki . 

(111) 247976 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 248054 a . Wykreślono: BRUK-BeT IP sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nieciecza, Polska 363728795; 
Wpisano: BRUK-BeT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, nieciecza, Polska 180188969 . 

(111) 248591 a . Wykreślono: ZaLanDO gMBh, BeRLIn, niem-
cy; Wpisano: ZaLanDO se, Berlin, niemcy . 

(111) 249021 a . Wykreślono: as VenDIng sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Żory, 
Polska 278174061; Wpisano: aPPeTITO PRZeDsIĘBIORsTWO PRO-
DUKCyJnO hanDLOWO UsłUgOWe BaRBaRa WInKLeR, Żory, 
Polska 273569263 . 

(111) 249483 D . „na  podstawie tytułu wykonawczego: aktu 
notarialnego z  dnia 30 sierpnia 2017 r ., sygn . akt Repertorium 
a  nr10640/2017 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności z  dnia 
7 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia o  nadaniu klauzuli wyko-
nalności sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 18 lipca 2019 r ., 
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sygn . akt VI gCo 279/19, Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej andrzej Mazur w toku postępowania egzekucyjne-
go prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 144/19dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: alior Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 249542 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 250276 a . Wykreślono: CReaTOn POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olkusz, Polska 
811145245; Wpisano: sInIaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 001412101 . 

(111) 250277 a . Wykreślono: CReaTOn POLsKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Olkusz, Polska 
811145245; Wpisano: sInIaT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 001412101 . 

(111) 250749 a . Wykreślono: nOVaRTIs ag, BaseL, szwajca-
ria; Wpisano: alcon Inc ., Fribourg, szwajcaria . 

(111) 250998 D . Wpisano: „na  mocy Umowy Zmieniającej 
nr  1 do  Umowy Zastawów Rejestrowych i  Zastawów Zwykłych 
na Prawach Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 
25 maja 2020 r . pomiędzy Morele .net spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank 
spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), strony 
postanowiły podwyższyć najwyższą sumę zabezpieczenia zastawu 
zwykłego ustanowionego z  najwyższym pierwszeństwem zaspo-
kojenia na Prawie Ochronnym do Znaku Towarowego 4 do kwoty 
60 .000 .000,00 PLn w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych 
Wierzytelności (Zastaw Zwykły ZT4) – zgodnie z definicjami zawar-
tymi w Umowie .” 

(111) 250999 D . Wpisano: „na  mocy Umowy Zmieniającej 
nr  1 do  Umowy Zastawów Rejestrowych i  Zastawów Zwykłych 
na Prawach Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 
25 maja 2020 r . pomiędzy Morele .net spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank 
spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), stro-
ny postanowiły podwyższyć najwyższą sumę zabezpieczenia za-
stawu zwykłego ustanowionego z  najwyższym pierwszeństwem 
zaspokojenia na  Prawie Ochronnym do  Znaku Towarowego 3 
do kwoty 60 .000 .000,00 PLn w celu zabezpieczenia spłaty Zabez-
pieczonych Wierzytelności (Zastaw Zwykły ZT3) – zgodnie z defini-
cjami zawartymi w Umowie .” 

(111) 251774 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 252307 a . Wykreślono: nOWICKa KaMILa MILKa, Czę-
stochowa, Polska; Wpisano: MILKa KaMILa MUsIał, Częstochowa, 
Polska . 

(111) 253876 a . Wykreślono: BRUK-BeT IP sOLaR sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nieciecza, Polska 
362643737; Wpisano: BRUK-BeT sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIaLnOŚCIĄ, nieciecza, Polska 180188969 . 

(111) 255051 a . Wykreślono: Zakład Produkcji elementów Bu-
dowlanych i Kruszywa, a . Męczkowski spółka Jawna, Kaimy, Polska 
200060935; Wpisano: MJ JeDWaBne MĘCZKOWsCy sPÓłKa JaW-
na, Jedwabne, Polska 200060935 . 

(111) 255183 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 255185 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-

nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 256312 a . Wykreślono: aCP PhaRMa sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 012865720; Wpisano: neUCa sPÓłKa aKCyJna, 
Toruń, Polska 870227804 . 

(111) 256657 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 256658 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 256771 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 256774 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 

(111) 257308 a . Wykreślono: sOLaRIs BUs & COaCh sPÓłKa 
aKCyJna, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995; Wpisano: sOLa-
RIs BUs & COaCh sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnO-
ŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995 . 

(111) 257758 a . Wykreślono: as VenDIng sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, Żory, 
Polska 278174061; Wpisano: aPPeTITO PRZeDsIĘBIORsTWO PRO-
DUKCyJnO hanDLOWO UsłUgOWe BaRBaRa WInKLeR, Żory, 
Polska 273569263 . 

(111) 257968 a . Wykreślono: CaLDena spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka Komandytowa, Toruń, Polska; Wpisa-
no: CaLDena sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ 
sPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa, Polska 341213022 . 

(111) 257968 a . Wykreślono: CaLDena sPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 341213022; Wpisano: CaLDena sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Trępnowy, Polska 341213022 . 

(111) 258545 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, ManChesTeR, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs 
s .a ., ateny, grecja . 

(111) 258959 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 261346 a . Wykreślono: WOLnIaK MaReK, Kalisz, Polska; 
Wpisano: BaRBaRa MaRIa WOLnIaK, Kalisz, Polska . 

(111) 262072 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 263198 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs 
s .a ., ateny, grecja . 

(111) 263243 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 265705 a . Wykreślono: PLay 3 gns sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLay 3gns sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ sPÓłKa KOManDyTOWa, 
Warszawa, Polska 141972930 . 
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(111) 266327 D . Wykreślono: „W  dniu 14 października 2019 
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  15105/19/496) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2625885 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-266327 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących MBanK sPÓłKa aKCyJ-
na z siedzibą w Warszawie wobec PROseRVICe FInTeCO sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 266582 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: aktu notarialnego z dnia 30 sierpnia 2017 r ., sygn . akt Reper-
torium a  nr10640/2017 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności 
z dnia 7 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wy-
konalności sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 18 lipca 2019 r ., 
sygn . akt VI gCo 279/19, Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej andrzej Mazur w toku postępowania egzekucyjne-
go prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 144/19dokonałzajęcia-
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: alior Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 272740 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go: aktu notarialnego z dnia 30 sierpnia 2017 r ., sygn . akt Reper-
torium a  nr10640/2017 zaopatrzonego w  klauzulę wykonalności 
z dnia 7 sierpnia 2019 r . oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wy-
konalności sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 18 lipca 2019 r ., 
sygn . akt VI gCo 279/19, Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej andrzej Mazur w toku postępowania egzekucyjne-
go prowadzonego pod sygnaturą akt: gKm 144/19dokonałzajęcia-
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: alior Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” 

(111) 274908 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 275617 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO hanDLO-
We aRCeR sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 010259530; Wpisano: aRCeR sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 010259530 . 

(111) 277344 a . Wykreślono: KOCOT MIROsłaW PROFI, Kato-
wice, Polska 278122414; Wpisano: gOTIe MaReK ŚLIWa KRZysZTOF 
BROeKeRe sPÓłKa CyWILna, Zabrze, Polska 387343970 . 

(111) 279981 a . Wykreślono: BOsTIK sa, La Plaine saint Denis, 
Francja; Wpisano: BOsTIK sa, Colombes, Francja . 

(111) 283932 D . Wpisano: na podstawie tytułu wykonawcze-
go: sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 
19 grudnia 2017 r ., sygn . akt V gC 3872/16/s zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r ., Ko-
mornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla Krakowa-nowej huty 
w Krakowie Rafał goc w toku postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 1705/18 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Prof . Marek Wierzbowski i Partnerzy – adwokaci i Radcowie 
Prawni z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 283932 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warszawie z dnia 28 
grudnia 2017 r ., sygn . akt XVI gnc 10958/17 zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r ., Ko-
mornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla Krakowa-nowej huty 
w Krakowie Rafał goc w toku postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego pod sygnaturą akt: Km 23/20 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Ochrona Juwentus-Bis spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 283932 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w Warszawie z dnia 28 
grudnia 2017 r ., sygn . akt XVI gnc 10958/17 zaopatrzonego w klau-
zulę wykonalności postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r ., Ko-

mornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla Krakowa-nowej huty 
w Krakowie Rafał goc w toku postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego pod sygnaturą akt: gKm 23/20 dokonał zajęcia prawa 
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy-
ciela: Ochrona Juwentus-Bis spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 283932 D . Wpisano: „na podstawie tytułu wykonawcze-
go sądu Rejonowego dla Krakowa-nowej huty w Krakowie z dnia 
7 stycznia 2019 r ., sygn . akt IV P 711/18/n zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r ., Komornik 
sądowy przy sądzie Rejonowym dla Krakowa-nowej huty w Kra-
kowie Rafał goc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzo-
nego pod sygnaturą akt: Km 372/20 dokonał zajęcia prawa ochron-
nego na  przedmiotowy znak towarowy na  wniosek wierzyciela: 
agnieszki Banaś zamieszkałej w Krakowie” . 

(111) 283932 D . Wpisano: „na  podstawie tytułu wykonaw-
czego sądu Rejonowego dla Krakowa-nowej huty w  Krakowie 
z  dnia 7 stycznia 2019 r ., sygn . akt IV P 711/18/n zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 maja 2019 r ., 
Komornik sądowy przy sądzie Rejonowym dla Krakowa-nowej 
huty w Krakowie Rafał goc w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1819/20 dokonał zajęcia 
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek 
wierzyciela: agnieszki Banaś zamieszkałej w Krakowie” . 

(111) 285347 a . Wykreślono: CIeCh saRZyna sPÓłKa aKCyJ-
na, nowa sarzyna, Polska 000042352; Wpisano: UnIFLOR sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ , słubice, Polska 
386840420 . 

(111) 287212 a . Wykreślono: Maga PPh sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000; Wpi-
sano: Maga FOODs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000 . 

(111) 287371 a . Wykreślono: Maga PPh sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000; Wpi-
sano: Maga FOODs sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000 . 

(111) 288414 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  4775/18/268) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2587492 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-288414 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) 288415 D . Wykreślono: „W  dniu 3 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  4812/18/240) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2585653 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-288415 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) 289167 a . Wykreślono: TOMasZ RyBaRCZyK, agRO-
ChesT, Kostrzyn, Polska; Wpisano: agROChesT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 634395520 . 

(111) 289225 a . Wykreślono: CIeCh saRZyna sPÓłKa aKCyJ-
na, nowa sarzyna, Polska 000042352; Wpisano: UnIFLOR sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ , słubice, Polska 
386840420 . 

(111) 291645 D . Wpisano: „na  mocy Umowy Zmieniającej 
nr  1 do  Umowy Zastawów Rejestrowych i  Zastawów Zwykłych 
na Prawach Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 
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25 maja 2020 r . pomiędzy Morele .net spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank 
spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), stro-
ny postanowiły podwyższyć najwyższą sumę zabezpieczenia za-
stawu zwykłego ustanowionego z  najwyższym pierwszeństwem 
zaspokojenia na  Prawie Ochronnym do  Znaku Towarowego 1 
do kwoty 60 .000 .000,00 PLn w celu zabezpieczenia spłaty Zabez-
pieczonych Wierzytelności (Zastaw Zwykły ZT1) – zgodnie z defini-
cjami zawartymi w Umowie .” 

(111) 296073 D . Wpisano: „W dniu 24 lutego 2021 r . na podsta-
wie postanowienia sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KR .VII .ns-Rej .Za  1204/21/882) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2672642 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-296073 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBank spółka akcyjna z siedzibą 
w Warszawie wobec avilles Laboratoires spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Krakowie” . 

(111) 296437 a . Wykreślono: novartis ag, Bazylea, szwajca-
ria; Wpisano: alcon Inc ., Fribourg, szwajcaria . 

(111) 299230 a . Wykreślono: Michelin Recherche et Techni-
que s .a ., granges-Paccot, szwajcaria; Wpisano: COMPagnIe gene-
RaLe Des eTaBLIsseMenTs MICheLIn , Clermont-Ferrand, Francja . 

(111) 300654 D . Wpisano: „na  mocy Umowy Zmieniającej 
nr  1 do  Umowy Zastawów Rejestrowych i  Zastawów Zwykłych 
na Prawach Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 
25 maja 2020 r . pomiędzy Morele .net spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank 
spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), stro-
ny postanowiły podwyższyć najwyższą sumę zabezpieczenia za-
stawu zwykłego ustanowionego z  najwyższym pierwszeństwem 
zaspokojenia na  Prawie Ochronnym do  Znaku Towarowego 2 
do kwoty 60 .000 .000,00 PLn w celu zabezpieczenia spłaty Zabez-
pieczonych Wierzytelności (Zastaw Zwykły ZT2) – zgodnie z defini-
cjami zawartymi w Umowie .” 

(111) 302189 D . Wykreślono: „W  dniu 14 października 2019 
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  15118/19/020) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2625902 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302189 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących MBanK sPÓłKa aKCyJ-
na z siedzibą w Warszawie wobec PROseRVICe FInTeCO sPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 302391 a . Wykreślono: TOORanK POLsKa sPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe sPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216 . 

(111) 303501 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs BRanD 
COnCePT DeVeLOPMenT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIaLnOŚCIĄ, łódź, Polska 364377895; Wpisano: BeaUTy BRanDs 
COnCePT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, 
Lesznowola, Polska 142738307 . 

(111) 306046 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs 
s .a ., ateny, grecja . 

(111) 306451 a . Wykreślono: PP sInICa TOMasIaK sPÓł-
Ka JaWna, szczecin, Polska 367150672; Wpisano: RWs sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ , szczecin, Polska 
386617968 . 

(111) 307229 a . Wykreślono: PZ CUssOns (InTeRnaTIOnaL) 
LIMITeD, Manchester, Wielka Brytania; Wpisano: gR . saRanTIs s .a .,  
ateny, grecja . 

(111) 308209 a . Wykreślono: eVeLIne COsMeTICs sPÓłKa 
aKCyJna sPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, Lesznowola, Polska 

015585664; Wpisano: BeaUTy BRanDs COnCePT sPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307  . 

(111) 308370 D . Wykreślono: „W  dniu 7 października 2019 r . 
na podstawie postanowienia sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt Wa .XI .ns – Rej .Za 15116/19/218) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2625161 zestaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na znak towarowy R – 308370 w celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBanK sPÓłKa aKCyJna z siedzi-
bą w Warszawie wobec PROseRVICe FInTeCO sPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” . 

(111) 309724 a . Wykreślono: haPPyPROJeCT sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Opole, Polska 
022167303; Wpisano: seeD sysTeMs Ltd ., Londyn, Wielka Brytania . 

(111) 310996 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) 311207 a . Wykreślono: Michelin Recherche et Techni-
que s .a ., granges-Paccot, szwajcaria; Wpisano: COMPagnIe gene-
RaLe Des eTaBLIsseMenTs MICheLIn , Clermont-Ferrand, Francja . 

(111) 311985 D . Wpisano: „W dniu 24 lutego 2021 r . na podsta-
wie postanowienia sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KR .VII .ns-Rej .Za  1269/21/813) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2672638 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-311985 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBank spółka akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec alicantee spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie” . 

(111) 311986 D . Wpisano: „W dniu 25 lutego 2021 r . na podsta-
wie postanowienia sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie Wydział VII gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt KR .VII .ns-Rej .Za  1188/21/953) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2672960 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-311986 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących MBank spółka akcyjna z siedzibą 
w  Warszawie wobec alicantee spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie” . 

(111) 314948 a . Wykreślono: RaFał MaTysIK, Tarnowskie 
góry, Polska 2277756140; Wpisano: MIChał gRaBOWsKI, Pyskowi-
ce, Polska . 

(111) 315055 a . Wykreślono: BRUK-BeT IP sPÓłKa Z  OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, nieciecza, Polska 363728795; 
Wpisano: BRUK-BeT sPÓłKa Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaL-
nOŚCIĄ, nieciecza, Polska 180188969 . 

(111) 315788 D . Wpisano: „na mocy Umowy Zastawów Reje-
strowych i Zastawów Zwykłych na Prawach Ochronnych Do Zna-
ków Towarowych z  dnia 29 października 2018 r . oraz Umowy 
Zmieniającej nr 1 do Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów 
Zwykłych na Prawach Ochronnych Do Znaków Towarowych z dnia 
25 maja 2020 r . zawartych pomiędzy Morele .net spółką z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) 
oraz mBank spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastaw-
nikiem), w  celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzy-
telności, Zastawca ustanowił na  rzecz Zastawnika zastaw zwykły 
z  najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na  Prawie Ochron-
nym do Znaku Towarowego, do najwyższej sumy zabezpieczenia 
wynoszącej 60 .000 .000,00 PLn (Zastaw Zwykły) – zgodnie z defini-
cjami zawartymi w Umowie .” 

(111) 319122 a . Wykreślono: TOORanK POLsKa sPÓłKa aK-
CyJna, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUnDIVIe sPÓłKa 
aKCyJna, Jasienica, Polska 070739216 . 
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(111) 321347 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) 327296 a . Wykreślono: PRZeDsIĘBIORsTWO PRODUK-
CyJnO-UsłUgOWe BeLIn ZaKłaD PRaCy ChROnIOneJ - WOJ-
CIeCh LenaRTOWICZ, ROMan eRDMann, anDRZeJ nOWaK 
sPÓłKa JaWna, Poznań, Polska 630540295; Wpisano: BeLIn PO-
LanD sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 630540295 . 

(111) 328415 a . Wykreślono: eUROMaRK POLsKa sPÓłKa 
aKCyJna W  LIKWIDaCJI, Warszawa, Polska 010329011; Wpisano: 
MaRBa-sPORT MaRCIn MOCaRsKI, Miszewko, Polska 193027041 . 

(111) 328416 a . Wykreślono: eUROMaRK POLsKa sPÓłKa 
aKCyJna W  LIKWIDaCJI, Warszawa, Polska 010329011; Wpisano: 
MaRBa-sPORT MaRCIn MOCaRsKI, Miszewko, Polska 193027041 . 

(111) 328417 a . Wykreślono: eUROMaRK POLsKa sPÓłKa 
aKCyJna W  LIKWIDaCJI, Warszawa, Polska 010329011; Wpisano: 
MaRBa-sPORT MaRCIn MOCaRsKI, Miszewko, Polska 193027041 . 

(111) 328418 a . Wykreślono: eUROMaRK POLsKa sPÓłKa 
aKCyJna W  LIKWIDaCJI, Warszawa, Polska 010329011; Wpisano: 
MaRBa-sPORT MaRCIn MOCaRsKI, Miszewko, Polska 193027041 . 

(111) 328891 a . Wykreślono: łUKasZ JaBłOnOWsKI, Kraków, 
Polska; Wpisano: CeDC InTeRnaTIOnaL sPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096 . 

(111) 328962 a . Wykreślono: eUROMaRK POLsKa sPÓłKa 
aKCyJna W  LIKWIDaCJI, Warszawa, Polska 010329011; Wpisano: 
MaRBa-sPORT MaRCIn MOCaRsKI, Miszewko, Polska 193027041 . 

(111) 330455 a . Wykreślono: eLMaRK aUTOMaTyKa sPÓł-
Ka Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIaLnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
013144306; Wpisano: eLMaRK aUTOMaTyKa sPÓłKa aKCyJna, 
Warszawa, Polska 013144306 . 

(111) 331052 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 . 

reJestracJa MiĘdZynarodowa 
 uZnana  

na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie 
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, 
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, 
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), okre-
ślenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnio-
nego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę 
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu 
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji później-
szego wyznaczenia 

(111) 1417804 (540) Zoom&Joy (511) 9, 28, 35, 38, 42, 44
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’ju «Labzz», 
Izmajlovskij pr ., 22, lit . a RU-190005 saint-Petersburg (RU)
(151) 2017 11 29 (441) 2018 09 03 (581) 2018 08 16

(111) 1489408 (540) LaMIRIna (511) 3, 18, 21, 24, 25, 35
(732) Zukheyr Kut, vul . heroiv Pratsi, 32 a, kv . 163 
Kharkiv 61146 (Ua)
(151) 2019 04 19 (441) 2019 10 14 (581) 2019 09 26

(111) 1492455 (540) tesoro
(531) CFe: 17 .02 .02, 27 .05 .01 (511) 24, 25, 40
(732) Limited Liability Company „systemTex”,  
1K/2 4th Zaslonova str . 210021 Vitebsk (By)
(151) 2019 05 20 (441) 2019 11 04 (581) 2019 10 17

(111) 1493753 (540) MaKaLInI (511) 6, 7, 19, 31
(732) Makalini greenhouse, Ltd,  
Promyshlennaya street, 1, office 232, Chekhov district RU-142305 
sergeevo village, Moscow region (RU)
(151) 2019 07 26 (441) 2019 11 12 (581) 2019 10 24

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

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

(111) 1243842 (540) Keraderm (511) 5
(732) DeRMaPhaRM aKTIengeseLLsChaFT,  
LIL-DagOVeR-RIng 7 82031 gRÜnWaLD (De)
(151) 2015 03 06 (441) 2015 06 08 (581) 2015 04 30

(111) 1352854 (540) MOnsTeR
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 9
(732) FOKUs BILgIsayaR sanayI Ve TICaReT LIMITeD sIRKeTI, 
Osmanağa Mah . Rıhtım Cd . Başçavuş sk .  
no:3/a Kadıköy İstanbul (TR)
(151) 2017 03 31 (441) 2017 07 17 (581) 2017 06 29

(111) 1413029 (540) fotophone (511) 9, 35, 38, 42
(732) Xiaomi singapore Pte . Ltd .,  
60 Paya Lebar Road, #08-28 Paya Lebar square  
singapore 409051 (sg)
(151) 2017 12 20 (441) 2018 08 06 (581) 2018 07 19

(111) 1439178 (540) gasLWD
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 7
(732) CnPs PeTRO eQUIPMenT CO ., LTD .,  
no .312, Building 20, ecological Valley, no .38,  
huanghe Road, Dongying Development District, 
Dongying City, shandong Province (Cn)
(151) 2018 09 07 (441) 2019 01 03 (581) 2018 12 13

(111) 1440335 (540) QUeen OF The WORLD (511) 41
(732) BeaUTy QUeen d .o .o .,  
Derenčinova 6  hR-10000 Zagreb (hR)
(151) 2018 09 24 (441) 2019 01 14 (581) 2018 12 27

(111) 1468371 (540) WITh CITIZens FOR CITIZens (511) 35,  
 36, 37, 41, 43
(732) CeeTRUs, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
F-59170 CROIX (FR)
(151) 2019 04 03 (441) 2019 06 10 (581) 2019 05 23

(111) 1487010 (531) CFe: 28 .05 .00 (511) 3, 35
(732) TaLagaeVa eLena VLaDIMIROVna,  
Kommunisticheskaya st ., d . 3, kv . 145 
Ramenskoe RU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2019 04 05 (441) 2019 09 30 (581) 2019 09 12
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KOMUnIKaTy URZĘDOWe

lista rZecZnikÓw patentowych
(wpisy i ZMiany)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r  wydaną na podstawie art  25 ust  1 w związku 
z art  24 ust  2 pkt 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r  o rzecznikach patentowych (Dz  U  z 2019 r  poz  1861 i z 2020 r  poz  288), skreślono 
z listy rzeczników patentowych w poz  nr:

3115 Kisała Anna Wiesława Tarnów
3066 Hawrylak Jolanta Maria Warszawa
2964 Bukowski Zbigniew Sylwester Kamienna Góra 
3074 Kruszewski Adam Aleksander Warszawa 


	Spis treści
	C Z Ę Ś Ć  I
	OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH 
	A. WYNALAZKI
	PATENTY
	Udzielone prawa (od nr 237 401 do nr 237 550)
	Decyzje o odmowie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
	Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
	Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
	Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach

	PATENTY EUROPEJSKIE
	Złożone tłumaczenia patentów europejskich
	Wygaśnięcie prawa
	Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach

	OGŁOSZENIA
	Oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta)
	Złożone wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego


	B. WZORY UŻYTKOWE
	PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE
	Udzielone prawa (od nr 71 881 do nr 71 900)


	C. WZORY PRZEMYSŁOWE
	PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
	Udzielone prawa (od nr 26 805 do nr 26 880)
	Unieważnienie prawa
	Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach


	D. ZNAKI TOWAROWE
	PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE
	Udzielone prawa (od nr 335 236 do nr 335 970)
	Przedłużenie prawa
	Decyzje o odmowie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
	Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
	Wygaśnięcie prawa
	Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego
	Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach
	Rejestracja międzynarodowa uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	Rejestracja międzynarodowa, w której wydano decyzję o definitywnej odmowie uznania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



	C Z Ę Ś Ć  II
	KOMUNIKATY URZĘDOWE
	Lista rzeczników patentowych (wpisy i skreślenia)


